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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 3
от 23 февруари 2017 г.

по конституционно дело № 11 от 2016 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при участието
на секретар-протоколиста Мариана Георгиева
разгледа в закрито заседание на 23.02.2017 г.
конституционно дело № 11/2016 г., докладвано
от съдията Гроздан Илиев.
Производството е с основание по чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република
България.
Делото е образувано по искане на омбудсмана на Република България на основание чл. 150, ал. 3 от Конституцията за
обявяване на противоконституционност на
чл. 242а (нов – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила
от 26.05.2016 г.) от Изборния кодекс (ИК)
(обн., ДВ, бр. 19 от 5 март 2014 г.; последно допълнен в бр. 97 от 6 декември 2016 г.)
относно последиците при неупражняване на
избирателното право.
В искането се твърди, че разпоредбата на
чл. 242а ИК противоречи на основополагащата
норма на чл. 4 от Конституцията, установяваща принципа на правовата държава, както
и на принципа за равенство на гражданите
пред закона (чл. 6, ал. 2), принципа за общо,
равно и пряко избирателно право (чл. 10) и
на конституционната разпоредба на чл. 42,
ал. 1 и 2 относно условията за придобиване
на избирателното право, организацията и реда
за провеждане на изборите.
Като се позовава на чл. 10 и 42 от Консти
туцията, омбудсманът поддържа, че избирателното право представлява субективно право,
което по своето съдържание е политическо,
доколкото чрез неговото упражняване се извършва формирането на състава на държавни
органи, участието в национални и местни
референдуми, функционирането на държавата
и реализацията на принципа на политическия
плурализъм. Във връзка с това вносителят на
искането приема, че действащата Конституция
не определя избирателното право едновременно като субективно право и като публична
функция, поради което не въвежда правно
задължение за упражняването му в качеството
на основно политическо право. Това е сторено от законодателя с разпоредбата на чл. 3,
ал. 1, изр. 2 от ИК. Вносителят поддържа, че
Конституцията не предвижда и санкция за
носителите на избирателното право в случаите,
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когато са се въздържали да гласуват, поради
което прави извод за противоконституционност на разпоредбата на чл. 242а, ал. 1 ИК
в частта, с която се урежда заличаването на
негласувалите избиратели от избирателните
списъци, поради противоречие с разпоредбите
на чл. 10 и 42 от Конституцията.
Омбудсманът обосновава противоречието
на оспорваната норма с принципа на правовата държава (чл. 4 от Конституцията), позовавайки се на разпоредбата на чл. 242а, ал. 1
ИК, с която се предоставя нормотворческа
компетентност на Централната избирателна
комисия (ЦИК), като є се възлага да определи
условията и реда за вписване на негласувалите
избиратели в списъка на заличените лица.
В разпоредбата на чл. 242а, ал. 6 ИК са
посочени няколко категории български граждани, спрямо които не действа правилото по
ал. 1 за изключването им от избирателните
списъци. Вносителят на искането твърди, че
с въвеждането на изключение само за част от
избирателите да не бъдат изключвани от избирателните списъци, независимо от причините
за негласуване, разпоредбата влиза в противоречие с чл. 6, ал. 2 от Конституцията, според
който всички граждани са равни пред закона.
Конституционният съд с определение от
29 юли 2016 г. е допуснал искането за разглеждане по същество. Като заинтересовани
институции в производството е конституирал
Народното събрание, президента на репуб
ликата, Министерския съвет, министъра на
правосъдието, Върховния касационен съд,
Върховния административен съд, главния
прокурор, Висшия адвокатски съвет и Централната избирателна комисия.
Отправени са покани да предложат писмено становище по делото до сдружение
„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, „Българско сдружение
за честни избори и граждански права – Национална асоциация“, Българския хелзинкски
комитет, Съюза на юристите в България,
Асоциацията за европейска интеграция и
права на човека, Института за модерна политика и фондацията „Български адвокати
за правата на човека“.
На основание чл. 20а, ал. 3 от Правилника
за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС) съдът е поканил да дадат
писмено правно мнение по предмета на делото
проф. д-р Емилия Друмева, проф. д-р Снежана
Начева, проф. д-р Георги Близнашки, проф.
д-р Пенчо Пенев и проф. д-р Пламен Киров.
В изпълнение на предоставената им възможност становища по делото от заинтересованите институции са представили главният
прокурор, Висшият адвокатски съвет, Съюзът
на юристите в България, Българският хелзинкски комитет и фондацията „Български
адвокати за правата на човека“.
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Становищата, представени от заинтересованите институции и организации, са изцяло
в подкрепа на искането на омбудсмана.
С изложените съображения се мотивира
тезата за противоконституционност на разпоредбата на чл. 242а ИК поради противоречие
с конституционните принципи на правовата
държава (чл. 4), равенството на гражданите
(чл. 6, ал. 2) и върховенството на Основния
закон над другите закони – чл. 5, ал. 1 от
Конституцията.
Посочва се, че с извършеното изменение
на чл. 3 ИК е променена философията на
правната уредба на правото на гражданите
да избират държавните органи. От правото да
се избира избирателното право е преуредено
като „изпълнение на граждански дълг“, а гласуването е уредено като задължение. Твърди
се, че новата законодателна концепция не
намира опора в чл. 10 и 42 от Конституцията.
След извършеното изменение на Избирателния
кодекс българският гражданин вече не разполага със свободата на избор дали да се яви да
гласува, защото му е вменено задължението да
го стори. Поддържа се, че негативните правни
последици, които са свързани с неизпълнение
на това задължение и предвиждат при не
упражняване правото на глас в два поредни
избора от един и същи вид гласоподавателят
да бъде заличаван от избирателния списък и
включен в списъка на заличените лица за следващите избори (чл. 242а, ал. 1 ИК), въвеждат
ограничаване на избирателното право, каквото
конституционната разпоредба на чл. 42, ал. 1
не съдържа. Посочва се, че, от една страна,
уредбата на правната възможност за включване на избирателя в избирателните списъци
по отношение на сроковете не е обвързана с
останалите норми на ИК и тази несъгласуваност представлява допълнително ограничение
пред избирателя, и от друга – създава неравенство между различните групи избиратели
при упражняване на избирателното им право.
Редът за доказване на оправдано неучастие
в два последователни избора (чл. 242а, ал. 4
и 5) не е съобразен с действащата нормативна
уредба относно съхранението на официалните документи, които избирателят следва да
представи и за които е налице и непълнота по
отношение на техния вид и произход. Това води
до създаване на препятствия, които могат да
се окажат непреодолими, и така да се стигне
до лишаване от избирателно право, без тази
последица да е конституционно допустима.
Поддържа се също така, че въведените
гаранции срещу възможния отказ на административния орган по чл. 23, ал. 1 ИК, предвид
кратките срокове и усложнената процедура за
разглеждане и произнасяне по жалбите, създават допълнителни препятствия и по-скоро биха
демотивирали лицата, желаещи да упражнят
активното си избирателно право, да предприемат съответните действия за преодоляване на
създадените административни прегради с оглед
включването им в избирателните списъци.
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Споделят се напълно и съображенията на
омбудсмана по отношение на поддържаната
п ро т ивоконст и т у ц ионност на оспорената
разпоредбата в частта, с която на ЦИК е възложено да определя условията за заличаване
от избирателните списъци на лицата по ал. 1
на чл. 242а ИК и вписването им в списъка на
заличените лица, тъй като по този начин на
един правоприлагащ орган, каквато е ЦИК,
се възлагат законотворчески функции.
В становището на фондация „Български
адвокати за правата на човека“ се поддържа,
че въведените с чл. 242а ИК ограничения
на активното избирателно право са непропорционални с оглед на декларираните от
законодателя легитимни цели за повишаване
на избирателната активност, ограничаване на
„купения вот“ и по-голяма легитимност на
изборните държавни органи, както и провеждане на активна регистрация, чрез която да се
прочистят „мъртвите души“ от избирателните
списъци. Оспорва се и легитимността на поставените цели предвид наличието на други
механизми и държавни органи, натоварени
с тяхното осъществяване – например актуализирането на регистрите на населението,
респективно на избирателните списъци, са
дейности, осъществявани от органите по чл. 23,
ал. 1 ИК и поделенията на Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно
обслужване“ (ГРАО) в Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
Според Българския хелзинкски комитет (БХК)
оспорените разпоредби освен на чл. 4, 6, 10
и 42 от Конституцията противоречат и на
международното право. Съображенията за
противоречие с чл. 3 от Протокол № 1 към
Конвенцията за защита правата на човека и
основните свободи (КЗПЧОС), чл. 2 и 25 от
Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) и чл. 29 от Конвенцията
за правата на хората с увреждания (КПХУ)
са обосновани и с позоваване на съответната
практика на Европейския съд за правата на
човека. На критика са подложени преследваните с оспорената разпоредба законни цели
и средствата за тяхното постигане. Акцентът
е поставен върху непропорционалността на
използваните методи и средства за постигане
на целите предвид наличието на други методи
и средства, с които разполага държавата. В
случая свободата на преценка на държавата
по отношение избора на средствата е довела
до нарушение на задължението за спазване
на чл. 3 от Протокол № 1 от КЗПЧОС, който
гарантира „свободното изразяване на мнението
на хората при избора на законодателен орган“.
Поддържа се, че въведените ограничения на
всеобщото избирателно право са от естество
да изключат значителни групи от граждани
от реално участие в политическия живот на
страната и в частност във формирането на
държавни органи и управлението на държава-
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та – право, гарантирано им както от Конвенцията, така и от Конституцията. Твърди се,
че по този начин правото на глас от право се
превръща в привилегия и се нарушава чл. 25
МПГПП, който гарантира на всеки пълнолетен
гражданин да има избирателно право, както
и забраната за дискриминация, основана на
политическо или друго мнение, социален
произход или собственост. Прилагането на
оспорените разпоредби води до изключване
от избирателния процес на бедните и социално маргинализираните хора. В тази група
попадат и гражданите, чиято избирателна
пасивност е израз на тяхното политическо
или друго мнение.
Поддържа се и нарушение на чл. 29 КПХУ,
тъй като с оспорените разпоредби се изключват от вписване в списъка на заличените лица
само хората с трайни, зрителни и двигателни
увреждания, но остават несъразмерно засегнати всички други граждани с увреждания,
които страдат от социално изключване и
маргинализация, водещи до обективни пречки
за ефективно упражняване на избирателните
им права. В тази част се нарушава и чл. 14
КЗПЧОС, тъй като е налице различно третиране на хора в сравними ситуации.
Противоречие на оспорената разпоредба с
чл. 25 МПГПП се поддържа и в становището
на главния прокурор, който в тази връзка
смята, че наред с основанието по чл. 149, ал. 1,
т. 2 е налице и това по т. 4 от Конституцията.
От поканените специалисти по конституционно право у нас писмено правно мнение
по предмета на делото са представили проф.
д-р Емилия Друмева, проф. д-р Пенчо Пенев
и проф. д-р Пламен Киров.
Проф. д-р Пенчо Пенев и проф. д-р Пламен
Киров намират за основателно искането на
омбудсмана за обявяване противоконституционност на разпоредбата на чл. 242а ИК.
В представеното от проф. д-р Пламен Киров писмено мнение са мотивирани доводи
за противоконституционност на оспорената
разпоредба поради противоречие с чл. 4 и 5 от
Конституцията. Изложени са съображения, че
действащата Конституция (чл. 42, ал. 1) урежда
избирателното право като основно право на
гражданите, без да го обвързва със задължение
за гласуване. В глава втора от Конституцията,
която урежда основните права и задължения
на гражданите на конституционно ниво, не
е въведено задължение на гражданите за
упражняване на избирателното право. Това е
сторено от Народното събрание с разпоредбата
на чл. 3, ал. 1, изр. 2 от ИК, като задължението за гласуване е скрепено със санкцията,
предвидена в разпоредбата на чл. 242а ИК. По
този начин със закон, без спазване на реда
по глава девета и в нарушение на чл. 5, ал. 1
от Конституцията, законодателят е допълнил
конституционната разпоредба на чл. 42, ал. 1,
въвеждайки ново конституционно задължение.
Поддържа се, че неспазването на установения
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ред за изменение и допълване на Конституцията в тази част влиза в противоречие и с
установения с чл. 4 от Конституцията принцип
на правовата държава.
Развити са съображения в подкрепа на
тезата, че заличаването от избирателните
списъци на избиратели, които не са гласували
в два поредни избора от един и същи вид, и
вписването им в списъка на заличените лица
не може да се разглежда по друг начин освен
като юридическа санкция за неизпълнение
на задължението да се гласува. Във връзка с
това е отбелязано несъответствието на оспорената разпоредба с принципа на всеобщото
избирателно право (чл. 10 от Конституцията),
който изисква всички лица, притежаващи избирателно право към деня на провеждане на
изборите, да бъдат вписани в избирателните
списъци. Изпълнението на това задължение
е вменено на държавните органи, натоварени
с организацията и провеждането на изборите,
съставянето на избирателните списъци и поддържането на актуалното им състояние, поради
което заличаването на лицата, негласували в
хипотезата на чл. 242а, ал. 1 ИК, трябва да се
възприема като юридическа санкция за неупражняването на конституционно закрепеното
политическо право. Предвиденото в чл. 242а,
ал. 4 ИК изискване за наличие на уважителни
причини за въздържане от гласуване, които
гражданинът следва да докаже, за да не бъде
заличен от избирателните списъци и включен
в списъка на заличените лица, също подчертава юридическия характер на санкцията.
След като заличаването от избирателните
списъци представлява юридическа санкция,
задължението за гласуване също не би могло
да се разглежда като морален дълг, поради
което се прави извод, че е налице въвеждане
на юридическо задължение, чието неизпълнение е скрепено с юридическа санкция. Като
се позовава и на Решение на КС № 11 от
2010 г. по к. д. № 13/2010 г., проф. д-р Киров
поддържа, че ограничаването на избирателните права не може да се извършва със закон,
щом като Конституцията не урежда такава
възможност. Предвидената с разпоредбата на
чл. 42, ал. 2 от Основния закон възможност
организацията и редът за провеж дане на
изборите и референдумите да се уреждат от
Народното събрание със закон не обхваща и
въвеждането на основания за ограничаване
на избирателното право. Затова се твърди, че
в този аспект разпоредбата на чл. 242а ИК не
съответства на чл. 4, ал. 1 от Конституцията – принципа на правовата държава.
В становището са изложени съображения
и за несъответствие на чл. 242а ИК с чл. 6,
ал. 2 от Основния закон, доколкото подлага на
третиране граждани с идентични права, в случая с активно избирателно право, по различен
начин – в едни случаи избирателите ще бъдат
вписвани служебно в избирателните списъци,
а в други – избиратели, които са вписани в
списъка на заличените лица (чл. 242а, ал. 1
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ИК), са задължени да подават заявления и
да следват предвидена в закона процедура, за
да бъдат отписани от списъка на заличените
лица и включени в избирателния списък.
Нещо повече, ако избирателят не подаде
писмено заявление в сроковете, предвидени
в оспорената разпоредба, той завинаги се
лишава от възможността да упражни основното си конституционно политическо право.
Аргументи за противоречие с чл. 6, ал. 2 от
Конституцията са изложени и по отношение
разпоредбата на чл. 242а, ал. 6 ИК, доколкото
с тази разпоредба се създава привилегия за
една категория избиратели спрямо други, като
са посочени категория лица, за които избирателното право е наистина само право, но не
и задължение, а за всички останали граждани законът въвежда задължение за неговото
упражняване – налице е неравно третиране
на гражданите по отношение упражняването
на техни основни права.
Поддържа се противоконституционност
на разпоредбите на чл. 242а, ал. 4 и 5 ИК
поради неопределеността им, която се отнася
до неточното и неизчерпателно посочване на
уважителните причини и обстоятелства, както
и на средствата и реда за тяхното доказване,
което би довело до различно тълкуване от
органите на общинската администрация при
приложението на закона и в крайна сметка до
произволно лишаване от избирателно право
на български граждани.
Изложени са съображения и в подкрепа на
разбирането за противоконституционност на
разпоредбата на чл. 242а, ал. 1 ИК, чрез която
се предоставя възможност на ЦИК да определя
условията за заличаване на избирателите от
избирателните списъци и включването им в
списъка на заличените лица, поради съдържащата се в нея законодателна делегация.
Действащата Констит у ци я не предви ж да
възможност чрез закон, приет от Народното
събрание, да могат да се предоставят законотворчески правомощия на друг държавен
орган. Възприетото от Народното събрание
разрешение да делегира законодателни правомощия на ЦИК не се вписва в изискванията
на принципа на правовата държава.
Обосновава се тезата и за противоречие на
чл. 242а ИК с конституционната разпоредба
на чл. 57, която съдържа гаранции за неотменимост на основните права и свободи на
гражданите, свързани с категоричната забрана
за законодателя да отменя, ограничава или
затруднява упражняването на основните права
и свободи, установени в конституционния текст.
В писменото мнение на проф. д-р Пенчо
Пенев акцентът е поставен, от една страна,
върху уредбата на активното избирателно право като „чисто право“, т.е. като право, което
не е обвързано със съответно задължение,
и от друга – върху правната му същност на
основно право, което според чл. 57, ал. 1 от
Конституцията е неотменимо. Във връзка с
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това се поддържа, че само Велико Народно
събрание в хипотезата на чл. 158, т. 4 от
Констит у ци ята може да от мен я основни
права. На следващо място неотменимостта
означава недопустимост уредени в Конституцията основни права да бъдат допълнително
съчетавани с конституционни задължения и
натоварвани с утежняващи условия за упражняването им. Недопустимо е също така
създаването на конституционни или законови
процедури, които да затрудняват временно
или постоянно упражняването на основното
право, включително избирателното право. Изтъкнати са съображения, че в случая с оглед
очертаните значения на неотменимостта на
избирателното право като основно право е
налице пълно несъобразяване на разпоредбата
на чл. 242а ИК в частта, с която е предвидена санкция при двукратно негласуване и е
уреден обременителен процедурен режим за
последващо възобновяване на упражняване
на правото, с чл. 57, ал. 1 от Конституцията.
По този начин със закон конституционно
право е преуредено и като конституционно
задължение, което, ако не бъде изпълнено,
има за последица отстраняване на лицето
от следващите избори. Споделят се съображени ята за противоконстит у ционност на
оспорената разпоредба и в частта, с която
чрез законова делегация на ЦИК се възлага
да уреди условията и реда за заличаване
на негласу ва лите лица от избирателните
списъци и включването им в списъците на
заличените лица.
В представените писмени бележки от проф.
д-р Емилия Друмева са изложени съображения за липса на противоконституционност
на оспорената разпоредба. Тя поддържа, че
оспорената мярка по чл. 242а ИК има ограничен обхват – отнася се само до правото
да се избират местни и държавни органи, а
последиците, които свързва с негласуването,
са валидни не за всички български граждани
с избирателни права, защото от негативните
последици са изключени няколко категории
български граждани, включително и негласувалите по уважителни причини. Смята, че
понятието „уважителни причини“ е наложен
правен стандарт, чието съдържание ЦИК
следва да определи в процеса на прилагането.
Твърди се, че вносителят на искането е непоследователен, защото не оспорва разпоредбата
на чл. 3, ал. 1 ИК, според която гласуването
е задължително и представлява изпълнение
на граждански дълг, а се ограничава само до
чл. 242а ИК, уреждащ последиците от негласуването. Според проф. Друмева посочената
непоследователност има за цел гласуването
на избори да остане „задължително“, но без
каквато и да е последица от неизпълнението
на това задължение, което води до изпразването му от съдържание и е несъвместимо с
принципа на правовата държава. С позова-
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ване на доктрината (Йелинек и Ст. Киров)
се поддържа, че макар и неуредно в Конституцията като задължение, упражняването на
избирателното право следва да се възприема
като публична функция. Във връзка с това се
твърди, че упражняването на избирателното
право е жизнено важно за фундамента и
функционирането на демократичната държава,
поради което трябва да бъде гарантирано и
такава гаранция е мярката по чл. 242а ИК.
Поддържа се, че въведената мярка обезпечава задължителното участие в изборите по
отношение на гласоподаването. Извън нейния обхват е свободата, респ. правото да се
гласува решаващо, тъй като избирателят не
е задължен непременно да посочи кандидат
или изборна листа. Разполага с избора да
посочи в бюлетината, че не подкрепя никого.
При положение че задължението за гласуване
обхваща само гласоподаването и вписването
в избирателните списъци се извършва въз
основа на бланкетно изявление, се приема,
че предвидената в оспорената норма мярка е
щадяща и постига ефекта при съобразяване
с принципа на пропорционалност та. Във
връзка с това се прави изводът, че правната фигура на задължителното гласуване с
принадлежащите є последици, свързани с
неупражняването на избирателното право
(чл. 242а ИК), не е противоконституционна.
Не се споделя виждането за противоконституционност на чл. 242а, ал. 1 ИК и в частта,
с която на ЦИК се делегира правомощието
да определи реда и условията за заличаването и вписването в списъка на заличените
лица, тъй като се приема, че това е присъща
за ЦИК дейност, каквито са и дейностите
по чл. 57 ИК. В посочената разпоредба са
предвидени аналогични правомощия, с които
ЦИК разполага за „определяне на условията и
реда“ за участие на наблюдатели, за машинно
гласуване, за провеждане на кампания и т.н.,
които рутинно се осъществяват с нормативни
решения на комисията.
Конституционният съд, след като обсъди доводите и съображенията, изложени в
искането, становищата на страните, както
и представените писмени мнения, за да се
произнесе, взе предвид следното:
Компетентността на омбудсмана е ограничена до възможността да сезира Конституционния
съд с искане да установи противоконституционност на закон (чл. 150, ал. 3 от Конституцията),
какъвто е и настоящият случай, но не и да се
произнася по чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията, поради което развитите съображения в
представените становища и писмени мнения
за противоречие на оспорената разпоредба с
международни договори, по които България е
страна, не могат да се обсъждат по същество
в настоящото производство – аргумент и от
чл. 19, ал. 1, т. 7 от Закона за омбудсмана. В
този смисъл е и Определение № 8 от 2 декември 2010 г. по к.д. № 14 от 2010 г.
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Оспорената разпоредба на чл. 242а ИК е
функционално обвързана с разпоредбата на
чл. 3, ал. 2, изречение второ от ИК, според
която гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява
изпълнение на гражданския му дълг. Текстовете на чл. 242а ИК разкриват в какво се
изразяват последиците от неупражняването
на избирателното право от неговия носител.
Освен това уреждат реда, по който да бъдат
установени и санкционирани случаите на
неспазване на задължението да се гласува и
тяхното съдържание може да бъде изяснено
само ако се анализират в аспекта на неизпълнение на задължението, което законът
предвижда да осигурят.
Според действащата конституционна уредба избирателното право на гражданите се
характеризира като политическо по съдържание, основно субективно право, което пряко
произтича от народния суверенитет. То се
явява основно средство за реализиране на
демократичното управление – чрез неговото
упражняване се конституират най-важните
структури на държавната власт и се осъществява политически контрол над тяхната
дейност. Принципите, въз основа на които се
формира това основно право, са установени
в чл.10 от Конституцията – всеобщо, равно и
пряко избирателно право при тайно гласуване.
Принципите винаги се проявяват в сложна
взаимовръзка. Проявлението (осъществяването) на който и да е от тях е гаранция за
реализиране на останалите. Въвеж дането
на ограничения или игнорирането дори на
един от тези принципи свежда избирателното право до формална декларация. Не само
това, разглеждането на избирателното право
изолирано от останалите конституционно
закрепени политически права, като свободата
на мисълта и убежденията и свободата на словото и на мнението, води до същия негативен
резултат. Тясната връзка на избирателното
право с посочените политически права пред
определя необходимостта от съблюдаване и
на изискването за свобода на изборите.
Като всяко субективно право избирателното
право означава свобода на избора. То е гарантирана от правото възможност за субекта на
едно право да извърши определено действие
или да се въздържи от него. Упражняването
на правото на избор по необходимост включва
свободното формиране и свободното изразяване на волеизявлението за избор. Във връзка
с това следва да се подчертае, че правото на
избор се основава на свободата на мисълта
и убежденията, които според чл. 37, ал. 1 от
Конституцията са ненакърними. Нещо повече, конституционната разпоредба на чл. 38
гарантира на всяко лице свободата на мисълта и убежденията, като въвежда забрана
за преследване и ограничаване на правата
поради убежденията му, били те философски,
религиозни или политически.
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Разпоредбата на чл. 242а ИК е несъвместима и с конституционната концепция за съдържанието на избирателното право, разгледано
във връзка с останалите политически права.
Така гражданите са лишени от свободата
да изберат да участват или да не участват в
политическия живот. Неупражняването на
избирателното право е скрепено с принуда,
като в чл. 242а, ал. 1 ИК е предвидено заличаване на лицата, които не са гласували без
уважителни причини в два поредни избора от
един и същи вид, от избирателните списъци за
следващите избори и вписването им в отделен
списък на заличените лица. Предвидените в
оспорената законова разпоредба последици
при негласуване в никакъв случай не могат
да се определят като своеобразно насърчаване или стимулиране на избирателите да
гласу ват. За личаването от избирателните
сп ис ъц и и вк л юч ва не т о в сп ис ъц и т е на
заличените лица, на лицата, неупражнили
избирателното си право, представлява юридическа санкция, защото утежнява правната
им сфера с неблагоприятни последици, което
при определени условия може да доведе до
трайна невъзможност да го упражнят. Това
са случаите, при които негласувалият гражданин в два поредни избора от един и същи
вид не може да докаже наличието на уважителни причини за своето негласуване. Тогава
по силата на чл. 242а, ал. 1 ИК във всички
следващи избори гражданинът бива лишен от
възможността да упражни избирателното си
право, защото остава в списъка на заличените
лица. Ето защо предвидените в оспорената
разпоредба негативни последици не могат
да бъдат сведени само до морален упрек за
неизпълнено задължение. Тези последици се
явяват по същество юридическа санкция за
неупражняване на избирателното право чрез
гласуване, защото по законодателен път налагат ограничаване на политическата свобода,
така както тя е конституционно установена
като иманентна част на избирателното право.
Поначало самото упражняване на избирателното право е израз и изява на свободна
воля и свободен избор на поведение. Това е
несъвместимо с принудата да бъде заставен
носителят на избирателното право чрез заплаха от санкция да изрази възгледите си,
включително и политическите, и не повишава
легитимността на избрания държавен орган.
Днес, когато обществото възприема себе си
като демократично и свободно, е недопустимо гражданите да бъдат принуждавани чрез
санкцията по чл. 242а, ал. 1 ИК да изразяват
независимо от политическите си убеждения
лична позиция в един избор, който не е техен,
защото им е наложен. Този законодателно възприет подход не повишава легитимността на
избрания държавен орган, а изборният процес
се превръща в средство за получаване на база
данни, които съгласно формалната правна
уредба се отчитат механично/технически като
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валидно или невалидно гласували. По този
начин се принизява не само предназначението
на избирателното право, но и смисълът на свободата, която се гарантира от Конституцията
(преамбюла, абз. втори) като висша ценност.
Държавата е тази, която като гарант на
прокламираните в Конституцията граждански
права е длъжна да осигури условия за свободно и безпрепятствено във всяко отношение
упражняване на избирателното право на всеки
български гражданин. Това следва от издигането в преамбюла на Конституцията (абз.
трети) във върховен принцип на правата на
личността нейното достойнство и сигурност.
С оглед на гореизложеното КС приема,
че предвидената в чл. 242а ИК санкция за
неупражняване на избирателното право е
противоконституционна поради противоречие
с преамбюла, абз. втори и трети, както и с
чл. 37, ал. 1 и чл. 38 от Конституцията.
Предвид изключителното значение на избирателното право като средство за включване
на гражданите в управлението на държавата
и за осъществяване на политически контрол
над конституираните чрез избори държавни
органи то е закрепено като основно право
и съгласно чл. 57, ал.1 от Конституцията е
неотменимо. Неговото съществуване следва
пряко от Конституцията като върховен закон
и от непосредственото действие на нейните
разпоредби (чл. 5, ал. 1 и 2). Конституционната
гаранция за неотменимост на избирателното
право изключва възможността то да бъде обвързвано с конституционни задължения или
да бъдат създавани със закон препятствия от
процедурно естество, които да затрудняват или
да правят невъзможно неговото упражняване,
каквито правни последици са предвидени с
чл. 242а ИК. Освен това Конституцията не
съдържа разпоредба, която да допуска ограничаване на избирателното право с последващ
законодателен акт. В този смисъл е и практиката на КС, който в Решение № 11 от 5 октомври 2010 г. по к. д. № 13 от 2010 г. приема, че
единствено съображения от конституционен
порядък могат да оправдаят ограничаване на
закрепени в Конституцията права на гражданите. Изключението, предвидено в чл. 57, ал. 3
от Конституцията, което допуска ограничаване
на някои от правата при обявяване на война,
военно или друго извънредно положение, в
конкретния случай не е налице. Въвеждането
на допълнителни изисквания за упражняване
на избирателното право, предвидени в чл. 242а,
ал. 2 и сл. ИК, препятства упражняването на
правото – налице е противоречие с чл. 57,
ал. 1 от Конституцията.
От мотивите към законопроекта относно
преследваните цели, за чието постигане са
въведените с оспорената разпоредба ограничения, е видно, че законодателят преследва
повишаване на избирателната активност и
ограничаване на случаите на „купен вот“.
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Чрез санкцията, предвидена в разпоредбата на
чл. 242а ИК, обаче законодателят изключва
присъщата на избирателното право алтернатива за въздържане от гласуване (избирателен
абсентизъм), поради което заявената цел се явява нелегитимна. С въвеждането на санкцията
законодателят прави опит да реши проблема за
демократичното легитимиране на системата на
управление, но не решава същностния проблем
на избирателния абсентизъм, свързан с причините, поради които избирателите не отиват
до изборните урни. Този проблем е ценностен,
а не е свързан с организация и ред на гласуване, който единствено е в компетентността
на законодателя и се отнася до способността
на имащите избирателно право да създават
общо благо в условията на ценностна промяна в съвременното общество. Следователно
разрешаването на проблема с избирателната
активност не може да бъде сведено до принудително отвеждане на избирателите до урните
чрез заплаха от санкциониране при неупражняване на избирателното право. Въведеното
с разпоредбата на чл. 242а ИК заличаване
от избирателните списъци на негласувалите
лица и заложените препятствия в процеса на
последващото изваждане на негласувалите от
списъка на заличените лица и включването
им в избирателните списъци допълнително
усложнява проблема с избирателната активност, поради което не способства за постигане
на заявената със закона цел.
Въвеждането на активна регистрация, за
да се изчистят „мъртвите души от списъците“, също очертава непропорционалност на
използваното средство, най-малкото защото
актуализирането на избирателните списъци
като част от организацията на изборите е
задължение на съответните държавни органи,
включително и тези по гражданското състояние. Принципът на всеобщото избирателно
право изисква всички граждани, които притежават избирателно право към момента на
произвеждане на изборите, да бъдат включвани
служебно в избирателните списъци. Държавните органи, натоварени с организацията и
провеждането на изборите, имат задължението
да съставят избирателни списъци с достоверни
данни относно всички граждани, носители
на конституционно уреденото избирателно
право. Следователно оспорената разпоредба
се явява противоконституционна, защото
чрез ограничаване на избирателното право
се преследва разрешаване на управленски
проблем, което не може да бъде вменено в
задължение на избирателите.
Ограничаването на „купения вот“ като
съпътстваща цел на чл. 242а ИК има декларативен характер, което не позволява да се
направи обоснована преценка за пропорционалността на използваното средство.
В чл. 42, ал. 1 от Конституцията изчерпателно са посочени условията за придобиване
на избирателно право, а именно гражданинът
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да е навършил 18 години, да не е поставен
под запрещение и да не изтърпява наказание
лишаване от свобода. Други ограничения за
придобиване на избирателното право Конституцията не предвижда и не допуска. За да гласува, пълнолетният и дееспособен гражданин
трябва да бъде включен в избирателен списък.
Включването в избирателния списък не поражда избирателното право, което съществува ex
constitutione, но легитимира гражданина като
избирател и се явява задължително условие,
за да може да упражни правото си на глас.
Без включване в избирателния списък гражданинът не може да упражни избирателното
си право. С оспорената разпоредба на чл. 242а
ИК като правна последица от неупражняването на правото на гласуване без уважителни
причини в два поредни избора от един и същи
вид е предвидено гласоподавателят да бъде
заличен от избирателния списък за следващите избори и да бъде включен в списъка на
заличените лица. Докато е в забранителния
списък на заличените лица, на избирателя е
отнета възможността да гласува. Тази уредба
представлява препятствие, което може с оглед
на следващите текстове от чл. 242а ИК да се
окаже непреодолимо и да доведе до фактическо
лишаване от избирателни права на значителна
част от избирателното тяло. Така, ако съгласно
чл. 242а, ал. 2 и сл. ИК гражданинът не подаде
заявление и не представи документ за наличие
на уважителни причини, поради които не е
участвал в гласуването, той в бъдеще няма
да може да упражни избирателното си право.
Посочените негативни последици са лишени
от конституционно основание, поради което
КС приема, че оспорената разпоредба влиза в
противоречие с чл. 42, ал. 1 от Конституцията. Освен това заложеното в санкцията по
чл. 242а, ал. 1 ИК препятствие, свързано със
заличаване от избирателните списъци и значителните затруднения, на които е подложен
избирателят, за да се впише отново в списъците, поставя в невъзможност голяма част от
избирателите да упражнят избирателните си
права, което налага извод за противоречие и с
чл. 10 от Конституцията поради накърняване
принципа на общото избирателно право.
Оспорената разпоредба на чл. 242а ИК
влиза в противоречие и с принципа на правовата държава, установен с чл. 4, ал.1 от
Конституцията.
Съгласно конституционната разпоредба на
чл. 4, ал. 1 Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията
и законите на страната. Конституционният
съд има трайно установена практика относно същността на правовата държава, като
приема, че правовата държава в материален
смисъл е държава на справедливостта, а във
формален смисъл тя е държава на правната
сигурност, където съдържанието на правния
ред е ясно и недвусмислено определено. Зако-
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носъобразността на държавното управление
е конституционно изискване, което го прави
предвидимо, а това е предпоставка за правната
сигурност. Правната сигурност и стабилност са
характеристики на правовата държава, която
изисква трайно и последователно законодателно регулиране на обществените отношения.
В този смисъл е Решение № 1 от 2005 г. по
к. д. № 8/2004 г.; Решение № 7 от 2005 г. по
к. д. № 1/2005 г. и др. Израз на законността
в правовата държава е спазването на Конституцията, която е върховен закон и останалите
закони не могат да є противоречат. Държавата
е правова, когато се управлява според Конституцията и законите, а те от своя страна
трябва да са ясни, точни и непротиворечиви
на Конституцията (Решение № 5 от 2002 г. по
к.д. № 5/2002 г.; Решение № 8 от 2012 г. по к.д.
№ 16/2011 г.). Новосъздадената разпоредба на
чл. 242а ИК не се вмества в критериите на
така очертаната същностна характеристика
на правовата държава.
Налице е законодателна непълнота по
отношение на основанията за вписване на
негласувалите избиратели в списъка на заличените лица. От една страна, основанията
по чл. 38 ИК са свързани преди всичко с
наличие на негативните правни предпоставки
по чл. 42, ал. 1 ИК, изключващи упражняването на активното избирателно право, докато
разпоредбата на чл. 242а, ал. 1 ИК въвежда
съвършено ново основание за вписване в списъка на заличените лица. В чл. 38 ИК обаче
основанието по чл. 242а ИК не е посочено,
а това ще затрудни приложението на закона,
тъй като не е ясно дали законодателят е имал
предвид един списък за заличените лица, или
наред с този по чл. 38 ИК и още един отделен списък с оглед основанието по чл. 242а
ИК, поради което не е включил оспорената
разпоредба в основанията по чл. 38 ИК.
Вместо да създаде отделни процедури за
установяване на основанията за изключване
от списъка на заличените лица, които да
обхващат и защита срещу отказите на компетентния държавен орган негласувалите избиратели да бъдат изключени от този списък,
законодателят е препратил към производствата по чл. 23, 33, 39 и 40 ИК, които уреждат
съвършено други хипотези на изключване от
списъка на заличените лица и включване в
избирателните списъци. Необходимостта от
самостоятелна процесуална уредба е била
повече от наложителна, защото оспорената
разпоредба на чл. 242а ИК предвижда доказване на извинителни причини за въздържане
от гласуване повече от два пъти. От такава
уредба се нуждае и обжалването на отказа
на съответния държавен орган да изключи
от списъка на заличените лица, например в
случаите на отказ за изключване от списъка
на заличените лица в изборния ден.
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Освен това разпоредбите на чл. 242а, ал. 4
и 5 ИК се характеризират с неопределеност
и неизчерпателност както по отношение на
възможните извинителни причини, така и по
отношение на средствата за тяхното доказване.
Тази неопределеност, както и употребеното, но
неясно по съдържание понятие „съответен документ“ създават предпоставки за произволни
преценки на органите на общинската администрация относно наличието или отсъствието
на основания за изключването от списъците на
заличените лица и съответно вписваненето в
избирателните списъци. Оспорената разпоредба
не дава отговор на въпроса дали причината
за негласуване е извинителна в хипотезата
на съзнателно въздържане от гласуване на
избирателя по съображения, чиято свобода
на формиране и изразяване е гарантирана от
чл. 37 и 38 ИК. Например при неизпълнението
на задължението за гласуване поради религиозни възгледи ще попадне ли това основание
в групата на „други извинителни причини“,
достатъчно ли е само позоваване на този вид
причини или законът изисква доказването им,
дали те ще бъдат отнесени към неизвинителните
причини, свързани с налагане на предвидената
в чл. 242а ИК санкция. В последната хипотеза
противоречието с разпоредбата на чл. 37, ал. 1
от Конституцията, гарантираща ненакърнимост на религиозните възгледи, е неизбежно.
Съществуващата неяснота по обхвата и съдържанието на чл. 242а, ал. 4 и 5 ИК не позволява
еднозначното им прилагане, което също не се
вмества в изискването за правна сигурност като
критерий на принципа на правовата държава.
В крайна сметка това води и до ограничаване
на избирателното право.
Конституционният съд приема за основателно искането и в частта, с която се поддържа противоконституционност на чл. 242а,
ал. 1 ИК, поради недопустимо делегиране
на законодателни правомощия на ЦИК по
отношение уреждането на условията и реда
за санкциониране на граждани, неупражнили
избирателното си право.
Конституционният законодател с разпоредбата на чл. 42, ал. 1 е установил условията
(позитивни и негативни правни предпоставк и) за придобиване на избирателното
право. С друга норма от същия порядък не
е предвидил възможност със закон да бъдат
уредени други предпоставки за придобиване
или ограничаване на избирателното право.
Такова правомощие не може да се изведе
и от разпоредбата на чл. 42, ал. 2 от Конституцията, според която със закон може
да се уреди само организацията и редът за
произвеждане на избори и референдум – дейност, която представлява администриране и
организация на изборния процес с цел да се
осигури свободно и безпрепятствено във всяко
отношение упражняване на избирателното
право на всеки гражданин и не допуска съз-
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даване на ограничения (извън установените
на конституционно ниво) за неговото упражняване. Заличаването на негласувалите лица
от избирателните списъци, включването им в
списъците на заличените лица и последващо
налагане на процедури, в които те трябва да
доказват извинителни причини за неучастие
в изборите, представлява ограничение на
всеобщото избирателно право.
Налице е противоконституционност на
разпоредбата на чл. 242а, ал. 1 ИК не само
поради противоречието с чл. 10 и чл. 42, ал. 2
от Конституцията, но и поради съдържащата се в нея законова делегация, с която се
предоставя възможност на ЦИК да определя
условията и реда за налагане на санкция на
лица, неупражнили избирателното си право.
Централната избирателна комисия е държавен орган, създа ден със закон, чии то
правомощия се свеждат до изискването да
осигури свободното изразяване на волята
на гласоподавателите, вярно и точно установяване на тази воля, нейното отчитане и
официално обявяване. Законовата делегация,
по силата на която на ЦИК се възлага да
определи условията и реда за изключване
от избирателните списъци на негласували
граждани и включването им в списъка на
заличените лица, води до противоконституционно ограничаване на избирателните им
права. Тази законова делегация нормативно
не е изведена и в чл. 57 ИК, където изчерпателно са уредени правомощията на ЦИК.
Констатираните противоречия с принципа
на правовата държава и конституционната
разпоредба на чл. 5, ал. 1, според които Конституцията е върховен закон и другите закони
не могат да є противоречат, налагат извод за
противоконституционност на оспорената разпоредба в частта, с която на ЦИК се възлагат
правомощия, свързани със санкционирането
на лицата, които не са гласували.
Разпоредбата на чл. 242а, ал. 1 – 5 ИК влиза в противоречие с принципа за равенство
на гражданите пред закона, като задължава
гражданите, визирани в ал. 1, да предприемат
активни действия, за да бъдат включени в избирателния списък, включително да доказват
наличие на извинителни причини за неучастие
в гласуването, поставяйки ги в положение на
неравнопоставеност с останалите, посочени
в чл. 242а, ал. 6 ИК, за които не е въведена
санкция за неупражняване на избирателното
право, като държавата им гарантира привилегията да бъдат служебно вписвани в избирателните списъци, въпреки че причините
за тяхното негласуване също могат да бъдат
неизвинителни. Възприетият от законодателя
подход на нееднакво третиране на български
граждани по отношение на конституционно
признати им основни права води до противоконституционност на разпоредбата на чл. 242а,
ал. 6 ИК поради противоречие с чл. 6, ал. 2
от Конституцията.
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Конституционният съд приема, че разпоредбата на чл. 242а от Изборния кодекс,
като предвижда санкция за неупражняване
на избирателното право, противоречи на
преамбюла на Конституцията, както и на
конституционните разпоредби на чл. 4, чл. 5,
ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 10, чл. 37, ал. 1, чл. 38,
42 и 57, поради което трябва да бъде обявена
за противоконституционна.
Мотивиран от изложеното и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 151, ал. 1
от Конституцията и чл. 22, ал. 1 от Закона за
Конституционен съд Конституционният съд

република Германия и Френската република за
постепенно премахване на контрола по техните
общи граници, подписана на 19 юни 1990 г.,
наричана по-нататък „Шенгенската конвенция“,
– Рамково решение № 2008/977/ПВР на
Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на лични данни, обработвани в рамките
на полицейското и съдебното сътрудничество
по наказателноправни въпроси,
се споразумяха за следното:

РЕШИ:
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 242а (нов – ДВ, бр. 39 от 2016 г.,
в сила от 26.05.2016 г.) от Изборния кодекс
(обн., ДВ, бр. 19 от 5 март 2014 г.; последно
допълнен в бр. 97 от 6 декември 2016 г.).
Председател:
Борис Велчев

Член 1
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Р а з д е л

I

Цел и дефиниции
Цел на Споразумението
Целта на настоящото Споразумение е укрепване на полицейското сътрудничество между
Страните при предотвратяване на евентуални
заплахи за обществения ред и сигурността
и при противодействие на трансграничната
престъпност.
Член 2

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

между правителството на Република Бълга
рия и правителството на Република Гърция
за трансгранично полицейско сътрудничество
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 20 октомври 2010 г. – ДВ,
бр. 86 от 2010 г. В сила от 7 октомври 2016 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Гърция, наричани по-нататък „Страните“,
водени от желанието да засилят двустранните отношения и да задълбочат полицейското
сътрудничество,
водени от желанието да противодействат
ефективно на нелегалната миграция, трафика на хора и други форми на трансгранична
престъпност,
имайки предвид:
– ва ж ност та на полицейското сът рудничество по наказателноправни въпроси за
защитата на националната сигурност и обществения ред,
– националното законодателство на Страните,
– разпоредбите на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни
1985 г. между правителствата на държавите от
Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална

Дефиниции
За целите на настоящото Споразумение:
(1) „Органи“ са:
За българската страна:
– Г лавна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция
„Криминална полиция“, Главна дирекция „Охранителна полиция“, Главна
дирекция „Гранична полиция“, Главна
дирекция „Досъдебно производство“,
Специализирана дирекция „Оперативни
технически операции“, Дирекция „Миграция“ на Министерството на вътрешните работи и териториалните структури на
Министерството на вътрешните работи.
За гръцката страна:
– о тдел „Международно полицейско сътрудничество“, отдел „Обществена сигурност“, отдел „Държавна сигурност“,
отдел „Чужденци“, отдел „Обща полицейска дейност“ и регионалните отдели
и служби на Щаба на Гръцката полиция
в Министерството за защита на гражданина.
(2) Централни органи за международно
полицейско сътрудничество, наричани понататък „Централни органи“, са:
За българската страна:
– Д ирекция „Международно оперативно
полицейско сътрудничество“ на Министерството на вътрешните работи.
За гръцката страна:
– О тдел „Международно полицейско сътрудничество“ в Щаба на Гръцката полиция към Министерството за защита
на гражданина.
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(3) „Гранични зони“ са:
На територията на Република България:
– н ационалната територия с дълбочина
30 км от линията на държавната граница
навътре в територията на държавата.
На територията на Република Гърция:
– н ационалната територия с дълбочина
30 км от линията на държавната граница
навътре в територията на държавата.
За гранични зони се считат и:
– в лакове, които се движат по железопътна линия между държавната граница
и първата железопътна гара, според
железопътното разписание, в случай че
тази първа гара се намира отвъд 30-километровата гранична зона.
Р а з д е л

I I

Област на прилагане и процедури за оказване
на съдействие
Член 3
Начини за осъществяване на сътрудничеството
В рамките на своите компетенции органите на Страните си сътрудничат взаимно в
съответствие с националното си законодателство с оглед превенция и разследване на
престъпления, най-вече чрез:
1. о бмен на информация по конкретни
случаи, свързани с трансгранична престъпност;
2. с ъздаване и използване на радиовръзка
чрез размяна на радиоустройства, до въвеждането в експлоатация на оборудване
за единна радиосистема по европейски
стандарти и честоти, с цел подобряване
на начините за комуникация, особено
на безжичната радиокомуникация по
границите; техническите решения в областта на комуникациите, необходими
за подобряване и улесняване на транс
граничното сътрудничество, се уговарят
допълнително от компетентните органи;
3. с ъвместно планиране на действията на
служителите в граничните зони;
4. с ъздаване на съвместни екипи за разследване съгласно разпоредбите на Рамково
решение № 2002/465/ПВР на Съвета на
Европейския съюз, прието на 13 юни
2002 г.;
5. о съществяване на контролирани доставки;
6. и зпращане на експерти или съветници и
предоставяне на съответното оборудване
при необходимост;
7. п ланиране и осъществяване на съвместни
програми за предотвратяване и противодействие на престъпността;
8. о казване на съдействие във връзка с
масови събирания, големи събития и
сериозни произшествия с трансгранично
въздействие;
9. р едовно организиране на срещи с цел
проверка качеството на сътрудничеството, обсъж дане на нови ст ратегии,
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организиране на съвместни дейности и
изготвяне на планове за преследване и
патрулиране, обмен на статистически данни и координиране на работни програми;
о пределяне на точки за контакт, планиране и провеждане на съвместни срещи
с цел определяне на съвместни действия;
о съществяване на сътрудничество в областта на обучението на служителите
на органите;
о тправяне на покана към представители
на органите на другата Страна за участие
като наблюдатели в дейности от особена
важност;
р едовен обмен на информационни бюлетини, статистически данни и анализи
на престъпността между компетентните
органи на Страните.
Член 4

Молба за съдействие
(1) О рганите на Страните си предоставят съдействие, в рамките на своите
компетенции, на основата на молба
по стандартизиран образец, основан
на Рамково решение № 2006/960/ПВР
на Съвета.
(2) О рганите на Страните си предоставят
помощ за целите на предотвратяването,
разкриването и разследването на престъпления, доколкото националното им
законодателство не предвижда молбата
да е отправена и изпратена чрез органите на съдебната власт, и в случай че
молбата или нейното изпълнение не
включват прилагането на принудителни
мерки от страна на замолената Страна,
по-специално при:
1. и дентифициране на собственици и
водачи на превозни средства;
2. установяване на постоянен адрес и/или
настоящ адрес;
3. п роверка на разрешения за пребиваване;
4. п роверка на необходимите документи
за преминаване на границата, документи за самоличност, свидетелства за
управление на МПС, регистрационни
свидетелства, транспортни документи
и актове за гражданско състояние;
5. у становяване на самоличността на
телефонни абонат и и абонат и на
други телекомуникационни услуги,
доколкото въпросната информация
е общественодостъпна;
6. у становяване на самоличността на
лица;
7. п редоставяне на информация от полицейските бази данни, както и информация от официални бази данни,
които са общественодостъпни;
8. п редоставяне на информация относно наркотични вещества, оръжия и
взривни вещества, превозни средства
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и антични предмети, включително и
запитвания за проследяване на търговските канали, както и информация
относно измами с електронни разплащателни инструменти и подправяне на
парични знаци и други ценни книжа;
9. п редоставяне на информация относно
практическото изпълнение на мерките, свързани с трансгранично наблюдение, трансгранично преследване и
контролирани доставки;
10. с равняване на следи от извършени
престъпления;
11. координиране на първите мерки за
преследване и вземане на свързаните
с това решения;
12. п редоставяне на информация относно
нелегална миграция и трафик на хора.
(3) А ко замоленият орган не е компетентен
да разгледа молбата, той я препраща на
компетентния орган. Замоленият орган
информира молещия орган за препращането на молбата, а компетентният
да разгледа молбата орган изпълнява
молбата и предоставя резултатите на
молещия орган.
(4) Молбите на органите по ал. 1 и 2 се
изпращат чрез централните органи на
Страните. Без да се засяга разпоредбата
на ал. 1, молби, различни от тези по
ал. 2, могат да бъдат изпращани и изпълнявани директно от компетентните
органи, ако:
1. т рансграничният информационен обмен касае нарушения, извършени или
разследвани в граничните зони, или
2. е наложително директно сътрудничество, ако централните органи на
Страните са се съгласили за това и
ако това се налага от обстоятелствата,
при които е извършено деянието, или
от връзките между лицата, имащи
отношение към разследваното деяние.
Р а з д е л

I I I

Специални форми на полицейско сътрудни
чество
Член 5
Трансгранично наблюдение
(1) С
 лужителите на органите на едната
Страна, които в хода на разследване и
в съответствие със своето национално
законодателство наблюдават в своята
Страна заподозрян участник в престъпление, за което може да се поиска
екстрадиция, или лице, за което съществуват сериозни основания да се приеме,
че ще допринесе за установяване на
самоличността или местонахождението
на такъв участник, получават разрешение да продължат наблюдението си на
територията на другата Страна, когато
последната е допуснала трансгранично
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наблюдение в отговор на молба за правна
помощ, изпратена предварително.
(2) М олбата за правна помощ, придружена от основания в нейна подкрепа,
се подава по стандартизиран образец,
договорен от компетентните органи,
чрез централните органи.
(3) Молбата за правна помощ се подава
до Върховната касационна прокуратура
на Република България и до прокуратурата на Солунския апелативен съд в
Република Гърция. Молбата включва
ц я лата релева н т на и нформа ц и я по
случая. Разрешението, дадено от компетентните органи на Страните, може
да е придружено от условия.
(4) По време на осъществяване на транс
гранично наблюдение служителите на
едната Страна, на които е разрешено
да осъществяват наблюдението на територията на другата Страна, могат да
пресекат общата граница извън работното време на граничните пунктове.
При необходимост те могат да пресекат
границата и в друга точка извън определените гранични пунктове.
(5) П ри поискване наблюдението може да
се повери на служителите на органите
на Страната, на чиято територия се
извършва наблюдението.
(6) Б ез да е в противоречие с разпоредбите на предишните алинеи, когато
по изключително спешни причини не
може да бъде поискано предварително
разрешение от другата Страна, служителите на една от Страните могат да
осъществяват неотложно трансгранично
наблюдение и без предварително разрешение във връзка с някое от престъпленията, посочени в чл. 40, ал. 7 от
Шенгенската конвенция, във връзка с
участие в престъпни организации по
смисъла на Съвместно действие на
Съвета 98/733/ПВР от 21 декември
1998 г. относно инкриминирането на
участието в престъпна организация в
държавите – членки на Европейския
съюз, или във връзка с терористични
действия по смисъла на Рамково решение на Съвета № 2002/475/ПВР от
13 юни 2002 г. относно борбата срещу
тероризма.
(7) В случай на неотложно трансгранично наблюдение на лице, за което се
предполага, че е извършило някое от
престъпленията, посочени в предишната
алинея, трябва да бъдат спазени всички
посочени по-долу условия:
1. по време на наблюдението за пресичането на границата незабавно трябва да
бъдат уведомени Върховната касационна прокуратура на Република Бъл-

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

гария и прокуратурата на Солунския
апелативен съд в Република Гърция,
както и компетентните органи на
замолената Страна, посочени в Списъка по чл. 16, ал. 3 от настоящото
Споразумение;
2. н езабавно се подава молба за правна
помощ по реда на ал. 2 и 3, придружена с мотиви, които обосновават
пресичането на границата без предварително разрешение.
Н аблюдението се прекратява незабавно,
ако Страната, на чиято територия се
провежда то, поиска това след уведомлението по т. 1 или молбата по т. 2, или
ако не е получено разрешение в срок
пет часа след пресичане на границата.
(8) Н аблюдението по ал. 1 и 6 се осъществява само при следните общи условия:
1. С лужителите, които извършват наблюдението, трябва да спазват разпоредбите на този член и законодателството
на Страната, на чи ято територи я
действат. Те трябва да изпълняват и
указанията на компетентните органи
на Страната, на чиято територия се
извършва наблюдението.
2. С изключение на случаите по ал. 6
в хода на наблюдението служителите
носят документ, който удостоверява,
че е дадено разрешение.
3. С лужителите, които извършват наблюдението, по всяко време трябва
да бъдат в състояние да представят
доказателство, че действат в служебно качество. Органите на Страните
взаимно си предоставят информация
относно вида на съответните документи.
4. С лужителите, които извършват наблюдението, могат да носят служебното
си оръжие в хода на наблюдението,
освен ако замоленият орган по ал. 3
изрично е решил друго. Използването на оръжието е разрешено само
при законна самоотбрана съгласно
националното законодателство на
замолената Страна.
5. З абра нено е в л иза не т о в час т н и
жилища и в места, до които няма
обществен достъп.
6. А ко за целите на трансграничното
наблюдение са нужни технически
средства, те могат да бъдат използвани само ако е допустимо от законодателството на замолената Страна.
Техническите средства, които ще се
използват, трябва да бъдат посочени в
молбата, изпратена по реда на ал. 3.
7. С лужителите, които извършват наблюдението, нямат право да задържат и
разпитват наблюдаваното лице.
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8. В
 сички действия трябва да бъдат
докладвани на органите на Страната,
на чиято територия е извършено наблюдението. От служителите, които
извършват наблюдението, може да
бъде поискано да се явят лично, за
да дадат подробна информация за
обстоятелствата във връзка с извършваното наблюдение.
9. Когато бъдат замолени от органите на
Страната, на чиято територия е било
извършено наблюдението, органите на
Страната, изпратила наблюдаващите
служители, съдействат на разследването, резултат от наблюдението, в
което са участвали, включително и
на съдебното производство.
Член 6
Преследване по горещи следи
(1) С
 лужителите на органите на една от
Страните, които преследват в своята
държава лице, което е заловено на местопрестъплението и е извършило или
участвало в извършването на престъпление, за което се предвижда издаване
на Европейска заповед за арест, имат
право да продължат без предварително
разрешение преследването на територията на другата Страна, когато поради
спешни обстоятелства не е възможно
компетентните органи на другата Страна
да бъдат предварително уведомени за
влизането на нейна територия по един от
начините, посочени в ал. 2, или когато
тези компетентни органи не са успели
да се явят своевременно на място, за
да продължат преследването. Същата
процедура се прилага и в случаите,
когато преследваното лице е избягало
от място за задържане или по време
на излежаване на наказание лишаване
от свобода.
(2) Уведомяването на компетентните органи
на другата Страна по реда на ал. 1 се
извършва по сигурен път, използвайки
един от следните начини:
1. т елефонни, радио-, телексни и други
преки комуникационни линии в граничните райони;
2. ч рез служители за свръзка, които са
оборудвани със съответната радиокомуникационна техника;
3. ч рез общи комуникационни канали
на полицейските служби, действащи
в тези райони;
4. ч рез стандартизирани и съвместими
комуникационни системи.
(3) С лужителите, които извършват преследването, се свързват с компетентните
органи на Страната, на чиято територия
се извършва преследването, най-късно
в момента на преминаване на грани-
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цата. Преследването се прекратява,
когато Страната, на чиято територия
се извършва, поиска това.
(4) По молба на служителите, които извършват преследването, местните компетентни органи спират преследваното лице, за
да установят самоличността му или за
да го задържат, съгласно националното
законодателство на Страната, на чиято
територия се извършва преследването.
(5) В случаите, когато не е отправено искане за прекратяване на преследването и
местните компетентни органи не успеят
да се намесят своевременно, служителите, които извършват преследването,
могат да задържат преследваното лице
до установяване на неговата самоличност или задържането му от органите
на Страната, на чиято територия се
извършва преследването, които трябва
да бъдат информирани незабавно.
(6) В случай на задържане на лице от
местните компетентни органи в резултат на действия по ал. 5 независимо
от неговото гражданство лицето може
да бъде задържано за разпит. Съответните разпоредби на националното
законодателство се прилагат mutatis
mutandis. Когато лицето не е гражданин
на Страната, на чиято територия е задържано, то се освобождава най-късно
шест часа след задържането, като не
се броят часовете между полунощ и
девет часа сутринта, освен в случаите,
когато местните компетентни органи
са получили предварително искане за
временно задържане с цел изпълнение
на Европейска заповед за арест.
(7) С лужителите, които извършват преследването, трябва да спазват разпоредбите
на настоящия член и законодателството на Страната, на чиято територия
действат. Те трябва да изпълняват и
указанията на компетентните органи
на Страната, на чиято територия се
извършва преследването.
(8) П реследването по горещи следи се
извършва единствено по сухопътните
граници.
(9) Забранено е влизането в частни жилища
и в места, до които няма обществен
достъп.
(10) С лужителите, които извършват преследването, трябва да бъдат лесно
разпознаваеми – по тяхната униформа,
чрез отличителна лента или чрез специално оборудване на колите. Забранено
е използването на цивилно облекло
едновременно с използването на нео бозначени превозни средства. Служителите, които извършват преследването,
трябва във всеки един момент да са в
състояние да докажат, че действат в
служебно качество.
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(11) С
 лужителите, които извършват преследването, могат да носят служебно
оръжие. Използването на оръжието е
разрешено само при законна самоотбрана в съответствие с националното
законодателство на Страната, на чиято
територия се извършва преследването.
(12) С лед задържането му по реда на ал. 5
преследваното лице може единствено
да бъде обискирано за целите на явяването му пред компетентните органи.
При придвижването му могат да бъдат
използвани белезници, а носени от лицето предмети могат да бъдат иззети.
(13) С лужителите, които извършват преследването, се явяват пред компетентните органи на Страната, на чиято
територия са действали, и докладват за
фактите и обстоятелствата по случая.
По молба на тези органи служители
остават на разположение до пълното
изясняване на обстоятелствата около
техните действия. Това условие се
прилага, дори и когато преследването
не е довело до задържане на преследваното лице.
(14) К огато бъдат замолени от органите
на Страната, на чиято територия е
било извършено преследването, органите на Страната, чиито служители
са извършили преследването, оказват
съдействие на разследването, резултат
от преследването, в което са участвали, включително и на съдебното
производство.
Член 7
Съвместни операции
(1) П ри поддържане на обществения ред
и сигурността и при предотвратяване
на престъпления органите на Страните
могат да организират съвместни патрули, както и други съвместни операции,
в които служителите на органите на
едната Страна действат на територията
на другата Страна.
(2) По изключение, в съответствие с националното си законодателство и със
съгласието на изпращащата Страна,
всяка Страна в качеството си на домакин
може да предостави изпълнителни правомощия на служителите от изпращащата Страна, участващи в съвместните
операции. Подобни правомощия могат
да се изпълняват само под ръководството и, по правило, в присъствието
на служители от Страната-домакин.
Служителите на изпращащата Страна
се подчиняват на националното законодателство на Страната-домакин. В
тези случаи Страната-домакин поема
отговорност за техните действия.
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Р а з д е л

I V

Специални форми на полицейско сътрудни
чество за превантивни цели
Член 8
Информационен обмен за предотвратяване на
заплахи за обществения ред и сигурност
Компетентните органи на Страните могат
доброволно, взаимно и без молба, да обменят информация и данни, в съответствие
със своите национални законодателства, ако
обстоятелствата дават основание да се счита,
че те могат да послужат за предотвратяване
на определени заплахи за обществения ред
и сигурност.
Член 9
Оказване на съдействие при масови събирания,
големи събития и сериозни произшествия
В съответствие с националното си законодателство компетентните органи на Страните
взаимно си оказват съдействие при масови
събирания и други големи събития и сериозни произшествия с цел предотвратяване на
престъпления и поддържане на обществения
ред и сигурност, като:
1. в заимно се уведомяват възможно найбързо за подобни ситуации с трансгранично въздействие, обменяйки свързана
с това информация;
2. п редприемат и координират необходимите полицейски мерки на своята територия при ситуации с трансгранично
въздействие;
3. д околкото е възможно, изпращат служители, специалисти и консултанти, както
и предоставят оборудване по искане на
Страната, на чиято територия е възникнала ситуацията.
Р а з д е л

V

Общи разпоредби за сътрудничество
Член 10
Защита на личните данни
(1) К
 омпетентните органи могат да събират
лични данни само за определени, ясно
формулирани и законни цели в рамките
на своите задачи и да ги обработват
само за целите, за които са събрани и
при спазване на националното законодателство на Страните. Обработването на
данните следва да бъде законосъобразно
и адекватно, да съответства на и да не
надвишава целите, за които са събрани.
(2) По-нататъшна обработка за други цели
се допуска, само в случай че:
а) не е в противоречие с целите, за които
са събрани данните,
б) компетентните органи са упълномощени да обработват такива данни за
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такива други цели в съответствие с
приложимите правни разпоредби, и
в) о бработката е необходима и съответства на тази друга цел.
К омпетентните органи могат допълнително да обработват предоставените лични данни за исторически, статистически
или научни цели, в случай че Страните
осигурят необходимата защита, като
например да трансформират данните
в анонимни.
(3) Л ичните данни се коригират, ако са
неточни, и когато това е възможно и
необходимо, се допълват или актуализират.
(4) Л ичните данни се заличават или се
трансформират в анонимни, когато вече
не са необходими за целите, за които
са събрани законосъобразно, или подлежат на по-нататъшна законосъобразна
обработка.
Тази разпоредба не засяга архивирането на тези данни отделно за съответен
период в съответствие с националното
законодателство.
(5) Л ичните данни се блокират, вместо да
се заличават, ако са налице разумни
основания да се смята, че заличаването им би могло да засегне законните
интереси на субекта на данните. Блокираните данни се обработват само за
целта, която е възпрепятствала заличаването им.
(6) К огато личните данни се съдържат в
съдебно решение или регистър, свързан с издаването на съдебно решение,
коригирането, заличаването или блокирането се осъществява в съответствие
с националните правила за съдебно
производство.
(7) По молба на изпращащия компетентен
орга н пол у ча ва щ и я т да н н и т е компетентен орган може да предоставя
информация за тяхната обработка и за
получения резултат.
(8) И зпращащият компетентен орган предприема всички необходими мерки, за
да гарантира, че лични данни, които
са неточни, непълни или вече не са
актуални, не се изпращат или не се
предоставят. Ако се установи, че са
изпратени неверни данни или данни,
които са предадени незаконосъобразно, получаващият компетентен орган
трябва да бъде уведомен незабавно, за
да ги коригира, заличи или блокира в
съответствие с ал. 3, 4 или 5.
(9) П олучаващият компетентен орган е
длъжен ефикасно да защити получените данни от нерегламентиран достъп,
промени или разпространение.
(10) В сяко предаване на лични данни се
вписва или документира.
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(11) Д
 анните могат да бъдат предоставени
и на трета страна само с писменото
съгласие на изпращащия компетентен
орган в съответствие с националното
му законодателство.
(12) П ри предаване или предоставяне на
данните, в съответствие с националното си законодателство и при спазване на разпоредбите на този член,
предоставящият орган може да посочи
времеви ограничения за съхранението
на данните, след изтичането на които
получателят е длъжен да изтрие или
блокира данните или да направи преценка дали те все още са необходими.
Това задължение не се изпълнява,
ако при изтичането на това времево
ограничение данните са необходими
за текущо разследване, наказателно
п реследване на п рест ъп ление и ли
налагането на наказание.
(13) В случай че предоставящият орган
не е посочил времево ограничение по
реда на ал. 12, се прилагат времевите
ограничения, предвидени в националното законодателство на получаващата
Страна.
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риторията на другата Страна, за тях
важат същите правила за движение по
пътищата като за служителите на Страната, на чиято територия се провежда
задачата, включително предимството
при движение по пътищата и всички
други специални привилегии. Страните
взаимно се информират за действащите
разпоредби в тази област.
Член 12
Наказателна отговорност
Служителите, действащи по силата на
това Споразумение на територията на другата
Страна, се третират по същия начин както
служителите на Страната, на чиято територия
се осъществява операцията, по отношение
на престъпленията, които могат да бъдат
извършени от тях или срещу тях, освен ако
не е предвидено друго в друго споразумение
с обвързващ характер за Страните.
Член 13
(1)

Член 11
Правен статут на служителите
(1) С
 лужителите на едната Страна, действащи на територията на другата Страна в резултат на сътрудничеството по
силата на това Споразумение, нямат
правомощия, свързани с упражняване
на държавна власт, освен тези, предвидени в това Споразумение. По време на
изпълнението на задачите си те трябва
да спазват националното законодателство на Страната, на чиято територия
действат.
(2) С лужителите на едната Страна, действащи на територията на другата Страна
в резултат на сътрудничество по силата
на това Споразумение, могат да носят
служебна униформа, както и оръжие и
помощни средства, които не са забранени от законодателството на Страната, на
чиято територия действат. Служебното
оръжие и помощните средства могат да
се използват само в случаи на законна
самоотбрана в съответствие с националното законодателство на Страната,
на чиято територия действат служителите. Органите на Страните взаимно
си предоставят информация относно
вида и номера на служебното оръжие
и помощни те средст ва, използвани
за всяка конкретна операция по това
Споразумение.
(3) К огато служителите на едната Страна
използват моторни превозни средства
при изпълнение на задачи, регламентирани в това Споразумение, на те-
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Гражданска отговорност
В случай на причиняване на вреди от
служителите на една от Страните при
действията им на територията на другата
Страна в изпълнение на чл. 5, 6 и 7 от
настоящото Споразумение отговорност
носи Страната, чиито служители са
причинили вредата, в съответствие
със законодателството на Страната, на
чиято територия действат.
С траната, на чиято територия е нанесена
вредата, посочена в ал. 1, поправя тази
вреда съгласно условията, приложими за
вреди, причинени от нейните служители.
В случая, предвиден в ал. 1, Страната,
чиито служители са нанесли вреда на
лице на територията на другата Страна,
възстановява на последната в пълен размер всички суми, които тя е заплатила
на пострадалите или на упълномощени
от тяхно име лица.
К огато служители на едната Страна
действат на територията на другата
Страна в изпълнение на чл. 9, последната носи отговорност, в съответствие
с националното си законодателство, за
всички вреди, нанесени от тях по време
на техните действия.
К огато вредата, посочена в ал. 4, е
резул тат о т г ру ба небреж нос т и л и
умишлено неправомерно поведение,
Страната-домакин може да поиска от
изпращащата Страна да є бъдат възстановени всички суми, които е изплатила
на пострадалите или на упълномощени
от тяхно име лица.
Б ез да се засяга упражняването на тези
права по отношение на трети страни и с
изключение на ал. 3 от този член, всяка
от Страните се въздържа в случаите,
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предвидени в ал. 1, да иска обезщетение за вредите, които е претърпяла от
другата Страна.
Член 14
Оказване на съдействие при изпълнение на задачите
(1) В сяка Страна оказва на служителите на
органите на другата Страна, по време
на изпълнение на задачите им в съответствие с настоящото Споразумение,
същото съдействие и закрила, каквито
оказва и на собствените си служители.
(2) По отношение на дисциплинарните въпроси спрямо служителите се прилага
националното им законодателство.
Член 15
Отказ за съдействие
Ако органите на една от Страните считат,
че изпълнението на дадена молба, както и
изпълнението или забавянето на мярка на
основата на това Споразумение, може да
накърни или застраши суверенните є права,
националната є сигурност или други важни
интереси, или е в нарушение на вътрешния
є правов ред, те могат изцяло или частично
да откажат сътрудничество или да поставят
условия за изпълнението му.
Р а з д е л

V I

Заключителни разпоредби
Член 16
Разпоредби за прилагане на Споразумението
(1) По искане на една от Страните съвместна работна група от представители
на Страните проверява прилагането на
Споразумението.
(2) Н а основата и в рамките на настоящото Споразумение, и единствено за
целите на неговото прилагане, могат да
бъдат приемани протоколи или други
документи.
(3) Централните органи на Страните предоставят списък, съдържащ компетентните
органи на централно и местно ниво и
техните правомощия по изпълнението
на настоящото Споразумение, както
и данните им за контакт. Списъкът
своевременно се актуализира в случаи
на промяна в наименованията, правомощията и данните за контакт на
органите на Страните.
Член 17
Езици
(1) З а прилагането на настоящото Споразумение органите на Страните използват
български, гръцки и английски език.
(2) Молбите, които се изпращат по силата
на това Споразумение, са на езика на
замолената Страна. Ако това е невъзможно, молбата е на английски език.
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Член 18
Разходи
Всяка от Страните поема разходите си за
изпълнение на настоящото Споразумение, освен ако не се реши друго в конкретни случаи.
Член 19
Връзка с други международни споразумения
Настоящото Споразумение не засяга правата и задълженията на Страните по други
международни споразумения, по които те са
Страни. В частност, разпоредбите на настоящото Споразумение не засягат задължението
за информиране на компетентния орган по
реда за осъществяване на международното
полицейско сътрудничество.
Член 20
Влизане в сила, изменения и прекратяване
(1) Н астоящото Споразумение се сключва за неопределен период от време и
влиза в сила на датата на получаване
на последното уведомление, с което
Страните взаимно се уведомяват по
дипломатически път за изпълнението
на вътрешноправните процедури, необходими за влизането му в сила.
(2) Независимо от разпоредбата на предишната алинея по отношение на влизането в сила, прилагането на чл. 5 и
6 е възможно само след датата, определена от Съвета на Европейския съюз,
за премахване на граничния контрол
в рамките на негово решение относно
пълното прилагане на шенгенското законодателство от Република България.
(3) В сяко изменение или допълнение на
настоящото Споразумение влиза в сила
по реда, предвиден в ал. 1 на насто
ящия член.
(4) В сяка от Страните може по всяко време
да прекрати настоящото Споразумение
чрез писмено уведомление, изпратено
по дипломатически път. Прекратяването
влиза в сила 6 месеца след датата на
получаване на това предизвестие от
другата Страна.
Подписано в София на 9 юни 2010 г. в два
оригинални екземпляра, всеки на български,
гръцки и английски език, като всички текстове
са еднакво автентични. В случай на различия
при тълкуването предимство има текстът на
английски език.
За правителството
За правителството
на Република
на Република
България:
Гърция:
Цветан Цветанов,
Михалис Хрисохоидис,
заместник министърминистър за защита
председател и
на гражданите на
министър на вътрешните
Република
работи
Гърция
1391
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
oт 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.170(79) на Комитета
по морска безопасност на Международната морска организация на 9 декември 2004 г. В
сила за Република България от 1 юли 2006 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията
за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Припомняйки още член VIII (б) на Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г.,
наричана по-долу „Конвенцията“, относно
процедурите за изменение на Приложението
към Конвенцията с изключение на разпоредбите на глава I от него,
След като разгледа на седемдесет и деветата си сесия измененията към Конвенцията,
предложени и оповестени в съответствие с
член VIII (б) (i) от нея:
1. Приема в съответствие с член VIII (б) (iv)
от Конвенцията изменения към Конвенцията,
текстът на които е даден в Приложението към
настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII (б)
(vi) (2) (бб) от Конвенцията, че измененията
се считат за приети на 1 януари 2006 г., освен
ако преди тази дата повече от една трета от
Договарящите се правителства по Конвенцията или Договарящите се правителства,
чийто обединен търговски флот съставлява
не по-малко от 50 % от брутния тонаж на
световния търговски флот, не са изразили
своите възражения срещу поправките;
3. Приканва Договарящите се правителства
да имат предвид, че в съответствие с член
VIII (б) (vii) (2) на Конвенцията измененията
влизат в сила на 1 юли 2006 г. с тяхното приемане в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията
да изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащ
се в Приложението, на всички Договарящи
се правителства по Конвенцията;
5. Изисква още Генералният секретар да
предаде копия на тази резолюция и нейното
Приложение на Членовете на Организацията,
които не са Договарящи се правителства по
Конвенцията.
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ГЛАВА ІІ-1

КОНС ТРУ К ЦИ Я – УС ТРОЙС ТВО,
Д Е Л Е Н Е Н А О Т С Е Ц И И У С Т О Й Ч И В О С Т , М А Ш И Н И И
М Е Х А Н И З М И И Е Л Е К Т Р И Ч Е С К И
У Р Е Д Б И
Правило 2 – Определения
1. Следният нов параграф 14 се добавя след
съществуващия параграф 13:
„14. Кораб за сух насипен товар е кораб за превоз
на сухи насипни товари съгласно определението,
съдържащо се в правило XII/1.1.“
Правило 18 – Конструкция и предварителни
изпитания на водонепроницаеми врати, бордови
илюминатори и други на пътнически и товарни
кораби
2. Параграф 2 от правилото се заменя със
следния:
„2. На пътнически и товарни кораби водонепроницаемите врати трябва да бъдат изпитани
посредством налягане на воден стълб с височина
съответно до палубата, до която се простират
вертикалните прегради, или до палубата на
надводния борд. Когато изпитанието на отделни
врати не може да се извърши поради възможно увреждане на изолацията или на елементи
от оборудването, то може да бъде заменено с
прототипно изпитание на налягането на всеки
вид и размер врата с изпитание на налягането,
съответстващо на изискванията за предназначеното местоположение. Прототипното изпитание
се извършва преди поставяне на вратата. Методът
за монтаж и процедурата за поставяне на вратата на борда на кораб трябва да съответстват
на тези от прототипното изпитание. По време
на монтажа на всяка врата трябва да се следи
дали тя л яга правилно меж ду вертикалната
преграда, рамката и вратата.“
Правило 45 – Предпазни мерки срещу поразяване от ток, пожар и други опасности, свързани с
използване на електричество
3. След заглавието се добавя следното:
„(Параграфи 10 и 11 от това правило се отнасят за кораби, построени на или след 1 януари
2007 г.).“
4. Съществуващият параграф 10 се заменя
със следния:
„10. Не трябва да се инсталира електрическо
оборудване в помещения, в които е възможно
натрупване на лесновъзпламеними смеси, като
например в помещения, които са предназначени
основно за разполагане на акумулаторни батерии,
в бояджийски помещения, складове за съхраняване на ацетилен или подобни помещения, освен
ако Администрацията не е убедена в това, че
това оборудване е:
1. необходимо за експлоатационни цели;
2. от такъв тип, който изключва възможност
за възпламеняване на дадената смес;
3. пригодено за даденото помещение; и
4. надлежно освидетелствано за безопасно
използване в очакваните условия на прах, пари
или газове.“
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5. Следният нов параграф 11 се добавя след
параграф 10 с измененията:
„11. На танкери електрическото оборудване,
кабелите и проводниците не трябва да се инсталират в опасни места, освен ако отговарят на
стандарти, които не отстъпват на тези, приемливи
за Организацията*. За местата обаче, които не
са обхванати от тези стандарти, електрическото
оборудване, кабелите и проводниците, които не
отговарят на стандартите, могат да бъдат инсталирани в опасни места въз основа на оценка на
риска съгласно изискванията на Администрацията, с което да се гарантира, че е осигурено
еквивалентно ниво на безопасност.“
* Вж. Стандартите, публикувани от Международната електротехническа комисия, IEC 60092-502:1999
„Електрически инсталации на кораби – танкери“.

6. Съществуващият параграф 11 се преномерира като параграф 12.

ГЛАВА III
С П А С И Т Е Л Н И С Р Е Д С Т В А
И
У С Т Р О Й С Т В А
Правило 31 – Спасителни средства и дежурни
лодки
7. Следният нов параграф 1.8 се добавя след
съществуващия параграф 1.7:
„1.8. Независимо от изискванията на параграф
1.1 корабите за сухи насипни товари съгласно
определението, съдържащо се в правило IX/1.6,
построени на или след 1 юли 2006 г., трябва да
отговарят на изискванията на парагарф 1.2.“
ГЛАВА V
Б Е З О П А С Н О С Т
Н А
К О Р А Б О П Л А В А Н Е Т О
Правило 19 – Изисквания за наличие на корабни
навигационни системи и оборудване
8. В параграф 2.5 съществуващият текст на
точка 1 се заменя със следния:
„1. жирокомпас или друго средство за определяне и показване на курса на кораба посредством
корабни немагнитни средства, които ясно могат
да бъдат разчетени от рулевия в главния пост
за управление на кораба; тези средства трябва
да предават и информация за курса с цел въвеждане в оборудването, упоменато в параграфи
2.3.2, 2.4 и 2.5.5;“.
Правило 20 – Устройства за регистрация на
данни за рейса (УРДР)
9. Следният нов параграф 2 се добавя след
съществуващия параграф 1:
„2. С цел облекчаване на разследването на
аварии товарните кораби, когато извършват международни рейсове, трябва да са снабдени с
устройство за регистрация на данни за рейса
(УРДР), което може да бъде опростено устройство за регистрация на данни за рейса (ОУРДР)*,
както следва:
* Вж. Резолюция MSC.163(78) – Експлоатационни
изисквания към корабните опростени устройства
за регистрация на данни за рейса (ОУРДР).
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1. товарни кораби с бруто тонаж 20 000 и
по-голям, построени преди 1 юли 2002 г., при
първия насрочен сух док след 1 юли 2006 г., но
не по-късно от 1 юли 2009 г.;
2. товарни кораби с бруто тонаж 3000 и поголям, но по-малък от 20 000 бруто тона, построени преди 1 юли 2002 г., при първия насрочен
сух док след 1 юли 2007 г., но не по-късно от
1 юли 2010 г.; и
3. Администрацията може да освобождава
товарни кораби от изпълняване на изискванията
на точки 1 и 2, когато тези кораби предстои да
бъдат окончателно извадени от експлоатация в
рамките на две години след датата на прилагане,
посочена в точки 1 и 2 по-горе.“
10. Съществуващият параграф 2 се преномерира като параграф 3.
ГЛАВА VII
П Р Е В О З
Н А
О П А С Н И
Т О В А Р И
Правило 10 – Изисквания към танкерите-химикаловози
11. Следното изречение се заличава от параграф 1 на правилото:
„За целите на това правило изискванията на
Кодекса трябва да се разглеждат като задължителни.“
ГЛАВА ХІІ
Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н И
М Е Р К И
З А Б Е З О П А С Н О С Т Н А К О Р А Б И Т Е З А С У Х И Н А С И П Н И
Т О В А Р И
12. Съществуващият текст на глава XII се
заменя със следния:
„Правило 1 – Дефиниции
За целите на настоящата глава:
1. Кораб за сух насипен товар е кораб, чието
основно предназначение е да превозва сухи насипни товари, като включва и такива видове,
като рудовози и комбинирани кораби*.
* Виж:
1. За кораби, построени преди 1 юли 2006 г., Резолюция 6, Тълкуване на определението за „кораб
за сух насипен товар“ съгласно глава IX от SOLAS
1974 с поправките и измененията през 1994 г.,
приети на Конференцията на SOLAS през 1997 г.
2. Тълкуване на разпоредбите на SOLAS, глава XII,
относно Допълнителни мерки за безопасност на
корабите за сухи насипни товари, приети от Комитета по морска безопасност на Организацията
с Резолюция MSC.79(70).
3. Разпоредбите за прилагане на Приложение 1 към
Тълкуването на разпоредбите на SOLAS, глава XII,
относно Допълнителни мерки за безопасност на
корабите за сухи насипни товари, приети от Комитета по морска безопасност на Организацията
с Резолюция MSC.89(71).
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2. Еднокорпусен кораб за сух насипен товар е
кораб съгласно определението в параграф 1, в
който:
1. всяка част на хамбара е ограничена от
обшивката на бордовете; или
2. един или повече товарни хамбари са ограничени от двойна обшивка на бордовете, чиято
широчина е по-малка от 760 мм при кораби за
сухи насипни товари, построени преди 1 януари
2000 г., и по-малка от 1000 мм при кораби за сухи
насипни товари, построени на или след 1 януари
2000 г., но преди 1 юли 2006 г., като широчината
се измерва перпендикулярно на бордовата обшивка; тези кораби включват комбинирани кораби,
в които всяка част на хамбара е ограничена от
обшивката на бордовете.
3. Двукорпусен кораб за сух насипен товар е
кораб съгласно определението в параграф 1, в
който всички хамбари са ограничени от двойна
обшивка на бордовете, различна от тази, определена в параграф 2.2.
4. Двойна бордова обшивка означава конструктивна конфигурация, при която всеки борд на
кораба се състои от бордова обшивка и надлъжна
преграда, свързваща двойното дъно и палубата.
Бордовите баластни танкове, ако има такива, могат да са вградени в двойната бордова обшивка.
5. Дължина на кораб за сух насипен товар е
дължината, дефинирана в действащата Международна конвенция за товарните водолинии.
6. Твърд насипен товар е всеки материал освен
течности или газове, състоящ се от комбинация
от частици, гранули или други по-големи парчета, обикновено еднообразен по състав, който
се товари директно в товарното пространство
на кораба без каквито и да е междинни форми
на задържане.
7. Стандарти за здравината на преградите
и двойните дъна са „Стандарти за оценка на
здравината на напречните водонепроницаеми
вертикално гофрирани прегради между двата
предни товарни хамбара и за оценка на допустимата натовареност на предния товарен хамбар“,
приети с Резолюция 4 на Конференцията на
Договарящите правителства към Международната конвенция за безопасността на човешкия
живот на море от 1974 г. на 27 ноември 1997 г.
с измененията и допълненията към нея, внесени
от Организацията, при условие, че тези изменения и допълнения са приети и влезли в сила
в съответствие с разпоредбите на член VІІІ от
настоящата Конвенция относно процедурите за
изменение на Приложението към Конвенцията с
изключение на разпоредбите на глава I от него.
8. Построени кораби за сухи насипни товари са
кораби за сухи насипни товари, чиито килове са
положени или които се намират в подобен етап
на строителство.
9. Подобен етап на строителство е етап, в
който:
1. започва строителство, идентично с конкретен кораб; и
2. е започнал монтажът на кораб, съставляващ
най-малко 50 тона или 1 процент от предполагаемата маса на всички конструктивни материали,
която от двете стойности е по-малка.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

10. Широчина на кораб за сух насипен товар е
широчината, дефинирана в действащата Международна конвенция за товарните водолинии.
Правило 2 – Приложно поле
Корабите за сухи насипни товари трябва да
отговарят на изискванията на настоящата глава
в допълнение към приложимите изисквания на
други глави.
Правило 3 – График за изпълнение на изискванията
Корабите за сухи насипни товари, построени
преди 1 юли 1999 г., за които се прилагат правила
4 или 6, изпълняват разпоредбите на тези правила
според следния график съгласно програмата за
засилени проверки, предвидена в правило ХІ/2:
1. кораби за сухи насипни товари, които са
на възраст 20 години и повече на 1 юли 1999 г.
към датата на първата междинна проверка или
първата периодична проверка след 1 юли 1999 г.,
която дата е по-ранна;
2. кораби за сухи насипни товари, които са
на възраст 15 години и повече, но по-малко от
20 години на 1 юли 1999 г., към датата на първата
периодична проверка след 1 юли 1999 г., но не
по-късно от 1 юли 2002 г.; и
3. кораби за сухи насипни товари, които са на
възраст по-малко от 15 години на 1 юли 1999 г.
към датата на първата периодична проверка след
датата, на която корабът е достигнал възраст
15 години, но не по-късно от датата, на която
корабът е достигнал възраст 17 години.
Правило 4 – Изисквания за устойчивост при
повреди, приложими за корабите за сухи насипни товари
1. Кораби за сухи насипни товари с дължина
150 метра и повече, конструирани с единична бордова обшивка, проектирани за превоз на твърди
насипни товари с плътност 1000 кг/м 3 и повече,
построени на или след 1 юли 1999 г., когато са
натоварени до лятната товарна линия, трябва да
са в състояние да издържат наводняване на кой да
е товарен хамбар при всякакви товарни условия
и да запазят задоволителна устойчивост в плаващо състояние, както е посочено в параграф 4.
2. Кораби за сухи насипни товари с дължина
150 метра и повече, конструирани с двойна бордова обшивка, в която всяка част на надлъжната
преграда се намира на B/5 или 11,5 м, която от
двете стойности е по-малка, навътре от корпуса
на кораба под прав ъгъл с диаметралната равнина при лятната товарна линия, проектирани
за превоз на твърди насипни товари с плътност
1000 кг/м 3 и повече, построени на или след 1 юли
2006 г., когато са натоварени до лятната товарна
линия, трябва да са в състояние да издържат
наводняване на предния товарен хамбар при
всякакви товарни условия и да запазят задоволителна устойчивост в плаващо състояние, както
е посочено в параграф 4.
3. Кораби за сухи насипни товари с дължина
150 метра и повече, конструирани с единична
бордова обшивка, проектирани за превоз на
твърди насипни товари с плътност 1780 кг/м 3 и
повече, построени преди 1 юли 1999 г., когато са
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натоварени до лятната товарна линия, трябва да
са в състояние да издържат наводняване на кой да
е товарен хамбар при всякакви товарни условия и
да запазят задоволителна устойчивост в плаващо
състояние, както е посочено в параграф 4. Това
изискване се изпълнява в съответствие с графика
за изпълнение на изискванията съгласно правило 3.
4. Съгласно разпоредби те на параг раф 7
условията на устойчивостта след наводняване
трябва да удовлетворяват условието за устойчивост, посочено в анекса към Резолюция А.320
(ІХ) – Правило, еквивалентно на правило 27 от
Международната конвенция за товарните линии, 1996 г., с измененията и допълненията към
нея, внесени с Резолюция А.514 (13). Приетото
наводняване се отнася само за наводняването
на товарния хамбар до нивото на водата извън
кораба в това състояние на наводняване. Пропускливостта на натоварен хамбар се приема
за 0,9, а пропускливостта на празен хамбар се
приема за 0,95, освен ако за определен кораб
не е приета специфичната му пропускливост за
обема на наводнения хамбар, зает от товара, като
за останалия празен обем на хамбара тя е 0,95.
5. Кораби за сухи насипни товари, построени
преди 1 юли 1999 г., за които е определен намален
надводен борд в съответствие с правило 27 (7)
от Меж дународната конвенция за товарните
линии, 1996 г., приета на 5 април 1996 г., могат
да се считат за отговарящи на разпоредбите на
параграф 3 от настоящото правило.
6. Кораби за сухи насипни товари, за които е
определен намален надводен борд в съответствие
с разпоредбите на параграф (8) от правилото,
еквивалентно на правило 27 от Международната конвенция за товарните линии, 1996 г.,
приета с Резолюция А.320 (ІХ), с измененията
и допълненията към нея, внесени с Резолюция
А.514 (13), могат да се считат за отговарящи на
разпоредбите на параграф 1 или 2 според случая.
7. На кораби за су хи насипни товари, за
които е определен намален надводен борд в
съответствие с разпоредбите на правило 27 (8)
от анекс В към Протокола от 1988 г. във връзка с Международната конвенция за товарните
линии, 1996 г., условията на устойчивост след
наводняване трябва да удовлетворяват съответните разпоредби на този Протокол.
Правило 5 – Конструктивна здравина на корабите
за сухи насипни товари
1. Корабите за сухи насипни товари с дължина
150 метра и повече, конструирани с единична
бордова обшивка, проектирани за превоз на
твърди насипни товари с плътност 1000 кг/м 3
и повече, построени на или след 1 юли 1999 г.,
трябва да притежават достатъчна здравина, за да
издържат на наводняване на кой да е от товарните хамбари до нивото на водата извън кораба
в това състояние на наводняване при всякакви
товарни и баластни условия, като също се имат
предвид и динамичните ефекти, възникващи в
резултат на наличието на вода в хамбара, както
и препоръките, приети от Организацията.*
* Вж. Резолюция 3, Препоръки за съответствие с
правило XII/5 на SOLAS, прието на Конференцията
на SOLAS през 1997 г.
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2. Кораби за сухи насипни товари с дължина
150 метра и повече, конструирани с двойна бордова обшивка, в която всяка част на надлъжната
преграда се намира на B/5 или 11,5 м, която от
двете стойности е по-малка, навътре от корпуса
на кораба под прав ъгъл с диаметралната равнина при лятната товарна линия, проектирани
за превоз на твърди насипни товари с плътност
1000 кг/м 3 и повече, построени на или след 1 юли
2006 г., трябва да отговарят на условията за
конструктивна здравина, посочени в параграф 4.
Правило 6 – Конструктивни и други изисквания
към корабите за сухи насипни товари
1. Кораби за сухи насипни товари с дължина
150 метра и повече, конструирани с единична
бордова обшивка, превозващи твърди насипни
товари с плътност 1780 кг/м 3 и повече, построени
на или след 1 юли 1999 г., отговарят на изискванията на настоящото правило в съответствие
с прилагането на графика за изпълнение на
изискванията съгласно правило 3:
1. Напречната водонепроницаема преграда меж д у двата п редни т оварни хамбара и
двойното дъно на предния товарен хамбар имат
достатъчна здравина, за да издържат на наводняване на предния товарен хамбар, като се имат
предвид и динамичните ефекти, възникващи
в резултат на наличието на вода в хамбара, в
съответствие със стандартите за здравина на
водонепроницаемите прегради и двойните дъна
на кораба за сух насипен товар. За целите на
настоящото правило здравината на водонепроницаемите прегради и двойните дъна на кораба за
сух насипен товар се приема като задължителна.
2. Отчитайки необходимостта от и степента
на укрепване на напречната водонепроницаема
преграда или двойното дъно с цел изпълнение на
изискванията на параграф 1.1, се вземат предвид
следните ограничения:
1. о граничения по разпределението на теглото на целия товар между товарните
хамбари; и
2. о граничения върху максималната товароподемност на кораба.
3. За кораби за сухи насипни товари, отговарящи на ограниченията в един от двата или и в
двата параграфа 1.2.1 и 1.2.2 по-горе, за целите
на изпълнение на изискванията на параграф 1.1
тези ограничения трябва да се спазват винаги
когато се превозват твърди насипни товари с
плътност 1780 кг/м 3 и повече.
2. Кораби за сухи насипни товари с дължина
150 метра и повече, построени на или след 1 юли
2006 г., конструирани с двойна бордова обшивка
във всички райони на борда, трябва да отговарят
на следните изисквания:
1. Основните подпорни елементи от конструкцията на двойната бордова обшивка не трябва
да се разполагат в товарния хамбар.
2. С цел спазване на разпоредбите по-долу
разстоянието между външната бордова обшивка и
вътрешната бордова обшивка при всяко напречно
сечение не трябва да бъде по-малко от 1000 мм,
измерено перпендикулярно на бордовата обшивка.
Конструкцията на двойната бордова обшивка
трябва да бъде такава, че да позволява достъп
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за инспекция, както е предвидено в правило
II-1/3-6 и съгласно Техническите изисквания,
които се отнасят към него.
1. Р азстоянията, посочени по-долу, не се
отнасят за напречните свързващи елементи, горните и долните крайни скоби
на напречните шпангоути или крайните
скоби на надлъжните шпангоути.
2. М инималната ширина на свободното
пространство в конструкцията на двойната бордова обшивка на местата, където
преминават прегради, като например
тръбопроводи или вертикални трапове,
не трябва да бъде по-малка от 600 мм.
3. М инималното разстояние между вътрешните повърхности на напречните шпангоути на вътрешната бордова обшивка и/
или тези на външната бордова обшивка
не трябва да бъде по-малко от 600 мм.
4. М инималното разстояние между вътрешните повърхности на надлъжните шпангоути на вътрешната бордова обшивка и/
или тези на външната бордова обшивка
не трябва да бъде по-малко от 800 мм.
Извън паралелната част на дължината на
товарния хамбар това свободно пространство може да бъде намалено, когато това
се налага поради структурната конфигурация, но в никакъв случай не трябва да
бъде по-малко от 600 мм.
5. М инималното свободно пространство,
посочено по-горе, е най-късото разстояние, измерено между предполагаемите
линии, свързващи вътрешните повърхности на шпангоутите на вътрешната
бордова обшивка и тези на външната
бордова обшивка.
3. Пространството в двойната бордова обшивка
и баластните танкове за морска вода на кораби
за сухи насипни товари с дължина 150 метра и
повече, построени на или след 1 юли 2006 г.,
трябва да имат защитни покрития в съответствие
с изискванията на правило II-1/3-2 и съгласно
Стандартите за производство на защитни покрития*, приети от Организацията.
* Вж. Стандартите, приемливи за Администрацията, до момента, когато Стандартите за изпълнение
на защитни покрития, приети от Организацията,
станат задължителни чрез надлежно изменение
на горепосочените изисквания.
4. Пространството в двойната бордова обшивка
с изключение на горните бордови танкове, ако
има такива, не трябва да се използва за превоз
на товари.
5. Кораби за сухи насипни товари с дължина
150 метра и повече, проектирани за превоз на
твърди насипни товари с плътност 1000 кг/м 3
и повече, построени на или след 1 юли 2006 г.,
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. к онструкцията на товарните хамбари
трябва да бъде такава, че всички планирани товари да могат да се натоварят и
разтоварят със стандартното оборудване
и методи за товарене и разтоварване без
повреди, които могат да компроментират
безопасността на конструкцията;
2. к онструкцията на бордовата обшивка
т рябва да бъде надлеж но свързана с
останалата конструкция на корпуса; и

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

3. к
 онструкцията на товарното пространство
трябва да бъде такава, че повредата на
един укрепващ конструктивен елемент
да не доведе до незабавна последваща
повреда на други конструктивни елементи, което от своя страна да създаде
потенциална опасност от разрушаване
на целите укрепващи панели.
Правило 7 – Прегледи и поддръжка на корабите
за сухи насипни товари
1. Кораби за сухи насипни товари с дължина
150 метра и повече, конструирани с единична бордова обшивка, построени преди 1 юли
1999 г., на възраст 10 години и повече не могат
да превозват твърди насипни товари с плътност
1780 кг/м 3 и повече, освен ако не са преминали
със задоволителен резултат или:
1. п ериодичен преглед в съответствие с
програмата за засилени проверки по време на прегледи, предвидена по правило
ХІ/2; или
2. п реглед на всички товарни хамбари до
същата степен, изисквана за периодичните прегледи по програмата за засилени проверки по време на прегледи,
предвидена по правило ХІ/2.
2. Корабите за сухи насипни товари трябва
да спазват изискванията за поддръжка, предвидени по правило II-1/3-1 и Стандартите относно проверките и поддръжката на люковите
закрития на корабите за сухи насипни товари,
извършвани от корабособствениците, приети
от Организацията с Резолюция MSC.169(79), с
измененията и допълненията към нея, внесени
от Организацията, при условие че тези изменения и допълнения са приети и влезли в сила
в съответствие с разпоредбите на член VІІІ от
настоящата Конвенция относно процедурите за
изменение на Приложението към Конвенцията с
изключение на разпоредбите на глава I от него.
Правило 8 – Информация за спазването на изискванията към корабите за сухи насипни товари
1. Брошурата, изисквана по правило VІ/7.2,
се заверява от Администрацията или от нейно
име, за да удостовери спазването на правила 4,
5, 6 и 7 според случая.
2. Всичк и ог раничени я, на ложени върх у
превоза на твърди насипни товари с плътност
1780 кг/м 3 и повече в съответствие с изискванията на правила 6 и 14, се посочват и вписват
в брошурата, упомената в параграф 1.
3. На кораб за сух насипен товар, за който се
прилага параграф 2, се поставя трайна маркировка на десния и левия борд в средната част на
кораба, представляваща запълнен равностранен
триъгълник със страни с дължина 500 мм и с
височина 300 мм под линията на палубата, боядисан в цвят, контрастиращ с цвета на корпуса.
Правило 9 – Изисквания към корабите за сухи
насипни товари, които не са в състояние да
изпълнят изискванията по правило 4.3 поради
проектната конфигурация на техните товарни
хамбари
Кораби за сухи насипни товари, построени
преди 1 юли 1999 г., попадащи в границите на
приложимост на правило 4.3, които са построени
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с недостатъчен брой напречни водонепроницаеми
прегради, за да отговорят на изискванията на
това правило, могат частично да бъдат освободени от Администрацията от разпоредбите на
правила 4.3 и 6 при условие, че те отговарят на
следните изисквания:
1. з а предния товарен хамбар проверките,
предвидени за годишния преглед по програмата за засилени проверки по време
на прегледи, предвидени по правило ХІ/2,
се заменят от проверките, предвидени в
него, за междинния преглед на товарните
хамбари;
2. с а снабдени с аларми за високо ниво на
водата в сантинните шахти във всички
хамбари или в товарните конвейерни тунели, според случая, осигуряващи звуков
и визуален сигнал на мостика, одобрени
от Администрацията или организация,
призната от нея, в съответствие с разпоредбите на правило ХІ-1/1; и
3. с а снабдени с подробна информация за
специфичните сценарии за наводняване
на товарните хамбари; тази информация
се придружава от подробни инструкции
за готовността за евакуация съгласно
разпоредбите на раздел 8 от Международния кодекс за управление на безопасната
експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code) и се
използва като основа за обучението и
ученията на екипажа.
Правило 10 – Дек лараци я за плътност та на
твърдите насипни товари
1. Преди натоварването на насипен товар
на борда на кораби за сухи насипни товари
с дължина 150 метра и повече товародателят
декларира плътността на товара в допълнение
към осигуряването на информацията за товара,
изисквана по правило VІ/2.
2. За кораби за сухи насипни товари, за които
е в сила правило 6, освен ако не отговарят на
съответните изисквания на настоящата глава,
приложими за превоза на твърди насипни товари
с плътност 1780 кг/м 3 и повече, всички товари с
декларирана плътност в диапазона от 1250 кг/м 3
до 1780 кг/м 3 подлежат на проверка на плътността от акредитирана изпитателна организация*.
Правило 11 – Уред за измерване на силите и моментите при товарене
(Освен ако не е предвидено друго, настоящото
правило се прилага за кораби за сухи насипни
товари независимо от датата на построяването им)
1. Кораби за сухи насипни товари с дължина
150 метра и повече трябва да бъдат снабдени с уред,
осигуряващ информация за напречните сили по
конструкцията на корпуса и усукващите моменти,
предвид препоръката, приета от Организацията**.
* При проверка на плътността на твърди насипни товари може да се ползва Единният метод за
измерване плътността на насипни товари (MSC/
Circ.908).
** Вж. Резолюция 5, Препоръки за уредите за
измерване на силите и моментите при товарене,
приети на Конференцията на SOLAS през 1997 г.
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2. Кораби за сухи насипни товари с дължина
150 метра и повече, построени преди 1 юли 1999 г.,
трябва да изпълнят изискванията на параграф 1
не по-късно от датата на първия междинен или
периодичен преглед на кораба след 1 юли 1999 г.
3. Кораби за сухи насипни товари с дължина,
по-малка от 150 метра, построени на или след
1 юли 2006 г., трябва да бъдат снабдени с уред
за измерване на силите и моментите при товарене, осигуряващ информация за условията за
ненарушена устойчивост на кораба. Софтуерът на
компютъра се одобрява относно изчисленията за
устойчивост от Администрацията и се осигурява
със стандартни условия за изпитване, свързани
с одобрената информация за устойчивост***.
Правило 12 – Аларми, сигнализиращи навлизане
на вода в товарните хамбари, баластни танкове
и сухи пространства
(Настоящото правило се прилага за кораби
за сухи насипни товари независимо от датата на
построяването им)
1. Корабите за сухи насипни товари трябва да
бъдат снабдени с датчици за нивото на водата:
1. в ъв всеки товарен хамбар, които произвеждат звукови и визуални алармени
сигнали, както следва: един, когато нивото на водата над дъното на който и да
е хамбар достигне височина 0,5 м, и друг,
когато нивото на водата достигне височина не по-малка от 15 % от дълбочината
на товарния хамбар, но не по-голяма от
2 м; на кораби за сухи насипни товари, за
които се прилага правило 9.2, се монтират
датчици, които произвеждат само втория
вид алармен сигнал; датчиците за нивото
на водата се монтират в дъното на товарните хамбари; в товарните хамбари, които
се използват за воден баласт, се монтира
устройство за деактивиране на алармата;
визуалните алармени сигнали трябва ясно
да разграничават двете различни нива,
засечени във всеки хамбар;
2. в ъв всеки баластен танк пред таранната
преграда съгласно правило II-1/11, които
произвеждат звукови и визуални алармени
сигнали, когато течността в танка достигне
ниво, непревишаващо 10 % от обема на
танка; може да се монтира устройство
за деактивиране на алармата, което да
се включи при използването на танка; и
3. в ъв всяко сухо и празно пространство с
изключение на верижния сандък, части
от което се простират пред най-предния
товарен хамбар, които произвеждат звукови и визуални алармени сигнали, когато нивото на водата достигне 0,1 м над
палубата; такива аларми не се монтират
в затворени пространства, чийто обем
не превишава 0,1 % от максималната
водоизместимост на кораба.
2. Контролните панели на звуковите и визуалните алармени сигнали, упоменати в параграф 1,
се намират на навигационния мостик.
*** Вж. Съответните части от приложението към
Насоките за използването и прилагането на компютърни системи на борда (MSC/Circ.891).
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3. Кораби за сухи насипни товари, построени преди 1 юли 2004 г., трябва да отговорят на
изискванията на това правило не по-късно от
датата на годишния, междинния или подновителния преглед на кораба, който трябва да бъде
извършен след 1 юли 2004 г. в зависимост от
това кое събитие настъпи първо.
Правило 13 – Помпени системи на борда*
(Настоящото правило се прилага за кораби
за сухи насипни товари независимо от датата на
построяването им)
1. Системите за осушаване и изпомпване на
баластните танкове на борда на кораби за сухи
насипни товари, разположени пред таранната
преграда и сантините на сухите пространства,
части от които се простират пред предния товарен
хамбар, трябва да могат да се пускат в експлоатация от леснодостъпно затворено пространство,
до което се стига от навигационния мостик или
поста за управление на задвижващите механизми,
без да се преминава през откритите палуби на
надводния борд или надстройката. Когато тръбите,
обслужващи танковете и сантините, преминават
през таранната преграда, клапаните могат да се
управляват и дистанционно освен чрез средствата
за управление, упоменати в правило II-1/11.4, при
условие че мястото на тези средства съответства
на разпоредбите на настоящото правило.
2. Кораби за сухи насипни товари, построени
преди 1 юли 2004 г., трябва да отговорят на изискванията на това правило не по-късно от датата
на първия междинен или подновителен преглед
на кораба, който трябва да бъде извършен след
1 юли 2004 г., но в никакъв случай по-късно от
1 юли 2007 г.
Правило 14 – Ограничения за извършване на
рейс с непълен хамбар
Кораби за сухи насипни товари с дължина
150 метра и повече, конструирани с единична
бордова обшивка, превозващи товари с плътност
1780 кг/м 3 и повече, при условие че не отговарят
на изискванията за устойчивост при наводняване
на кой да е от товарните хамбари, посочени в
правило 5.1 и Стандартите и критериите за бордовите конструкции на еднокорпусни кораби за
сухи насипни товари, приети от Организацията
с Резолюция MSC.168(79) с измененията и допълненията към нея, внесени от Организацията, при
условие че тези изменения и допълнения са приети
и влезли в сила в съответствие с разпоредбите
на член VІІІ от настоящата Конвенция относно
процедурите за изменение на Приложението към
Конвенцията, с изключение на разпоредбите на
глава I от него, не могат да извършват рейсове
в случай, че някой от товарните им хамбари
е напълнен по-малко от 10 % от максимално
допустимата товарна вместимост на хамбара,
когато корабът е напълно натоварен, след като
навършат 10-годишна възраст. Приложимото
условие за пълно натоварване съгласно това
правило е натоварване, равно на или по-голямо от 90 % от дедуейта на кораба при дадения
надводен борд.“
* Вж. Тълкуването на правило XII/13 на SOLAS,
(MSC/Circ.1069).
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СВИДЕТЕЛСТВА
Свидетелство за сигурност на пътнически
кораб
13. Следният нов раздел се добавя между
раздела, започващ с думите „Настоящото свидетелство е валидно до“, и раздела, започващ с
думите „Издадено в“:
„Дата на завършване на прегледа, въз основа на който е издадено настоящото свидетелство: …………………“
(дд/мм/гггг)
Свидетелство за сигурност на товарен кораб
14. Следният нов раздел се добавя между
раздела, започващ с думите „Настоящото свидетелство е валидно до“, и раздела, започващ с
думите „Издадено в“:
„Дата на завършване на прегледа, въз основа на който е издадено настоящото свидетелство: …………………“
(дд/мм/гггг)
Свидетелство за сигурност на оборудването
на товарен кораб
15. Следният нов раздел се добавя между
раздела, започващ с думите „Настоящото свидетелство е валидно до“, и раздела, започващ с
думите „Издадено в“:
„Дата на завършване на прегледа, въз основа на който е издадено настоящото свидетелство: …………………“
(дд/мм/гггг)
Списък на оборудването във връзка със
Свидетелството за сигурност на оборудването
на товарен кораб (Form E)
16. Съществуващият раздел 3 се заменя със
следното:
„3. Списък на навигационните системи и
оборудване
Действително оборудване със системи
1.1 Стандартен магнитен компас* ................
1.2 Резервен магнитен компас* .....................
1.3 Жирокомпас* .............................................
1.4 Спомагателен жирокомпас за указване на
курса* .....................................................................
1.5 Спомагателен жирокомпас* ....................
1.6 Система за регулиране на курса (автопилот) или управление на пътя* ............................
1.7 Оптически пеленгатор или компасен пеленг* .......................................................................
1.8 Устройство за коригиране на курсове и
пеленги ...................................................................
1.9 Трансмитер за курс на управление (THD)*
..................................................................................
Действително оборудване със системи
2.1 Морски навигационни карти/Електронно
изобразяване на морски навигационни карти и
информационни системи (ECDIS)** ..................
2.2 Редундантни устройства за ECDIS .........
2.3 Морски публикации ..................................
2.4 Реду ндантни устройства за електронни морски публикации ........................................
3.1 Приемници за световна сателитна система за навигация или за наземна навигационна
радиосистема*, ** .................................................
3.2 9 GHz радиолокационна система* ..............
3.3 Спомагателна радиолокационна система
(3 GHz/9 GHz 3)* ....................................................
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3.4 Автоматичен дешифратор за радарни изображения (ARPA)* ..............................................
3.5 Автоматична спомагателна система за
поддържане на курса към целта* .......................
3.6 Втора автоматична спомагателна система
за поддържане на курса към целта* ..................
3.7 Средство за електронна прокладка* ..............
4 Система за автоматична идентификация
(AIS) ........................................................................
5.1 Устройство за регистриране на данни за
рейса (VDR)** .......................................................
5.2 Опростено устройство за регистриране на
данни за рейса (S-VDR)** ....................................
6.1 Индикатор за скоростта и за изминатото
разстояние (във водата)* .....................................
6.2 Индикатор за скоростта и за изминатото
разстояние (над повърхността при движение
напред и странично изместване)* ......................
6.3 Ехолот* ........................................................
7.1 Индикатор за ъгъла на отклонение на
перото на руля, за оборотите на гребния винт,
на стъпката, подрулевото устройство, както и за
тяхното работно състояние* ...............................
7.2 Индикатор за ъгловата скорост на поворота* .......................................................................
8 Система за акустично приемане* ..............
9 Телефон към аварийния пост за управление
на руля* ..................................................................
10 Дневен сигнален прожектор* ...................
11 Радиолокационен отражател* ..................
12 Международен сигнален код .....................
13 IAMSAR ръководство, Том III ..................
* Допускат се алтернативни средства за спазване
на това изискване съгласно правило V/19. В случай че се допускат други средства, те трябва да
бъдат посочени.
** Ненужното се зачертава.“
Свидетелство за сигурност на радиосредствата
на товарен кораб
17. Следният нов раздел се добавя меж ду
раздела, започващ с думите „Настоящото свидетелство е валидно до“, и раздела, започващ с
думите „Издадено в“:
„Дата на завършване на прегледа, въз основа на който е издадено настоящото свидетелство: …………………“
(дд/мм/гггг)
Свидетелство за сигурност на пътнически
кораб, задвижван с ядрено гориво
18. Съществуващото свидетелство се заменя
със следното:
„СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СИГУРНОСТ НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБ, ЗАДВИЖВАН С ЯДРЕНО
ГОРИВО
Настоящото Свидетелство се придружава от
Списък на оборудването (Form PNUC)
(Официален печат)
(Държава)
за международно/каботажно плаване*.
издадено съгласно разпоредбите на МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г.
с измененията и допълненията от Протокола
от 1988 г., свързан с нея, от името на правителството на
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(име на държавата)
* Ненужното се зачертава.
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от ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(упълномощено лице или организация)
Данни за кораба**
Име на кораба ........................................................
Отличителен номер или букви ............................
Пристанище на регистрация ................................
Бруто тонаж ...........................................................
Райони на плаване, в които корабът е сертифициран да плава (правило IV/2) ............................
IMO номер ..............................................................
Дата, на която е положен килът или на която
корабът се е намирал в съответен етап на строителство, или, ако е необходимо, дата, на която
е започнало преустройство или промяна, или
промяна от по-мащабен тип ................................
С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:
1. Че корабът е преминал преглед в съответствие с изискванията на правило VIII/9 от
Конвенцията.
2. Че корабът в качеството си на пътнически
кораб, задвижван с ядрено гориво, съответства
на всички изисквания на глава VIII от Конвенцията и отговаря на оценката за безопасност,
дадена за кораба; и че:
2.1 корабът съответства на изискванията на
Конвенцията по отношение на:
1. конструкцията, главните и спомагателните механизми, котли и други съдове под
налягане, включително задвижващата
уредба с ядрено гориво и конструктивните елементи за предпазване от сблъсък;
2. водонепроницаемите отсеци и части;
3. с ледните конструктивни товарни водолинии:
Конструктивни Надводен борд
товарни водолинии, определени и нанесени на бордовете в средната
част (правило
II-1/13)

Прилагат се в
случаите, когато помещенията
за превоз на пътници включват
следните алтернативни помещения

C.1
.......................... .............................
C.2
.......................... .............................
C.3
.......................... .............................
2.2 корабът съответства на изискванията на
Конвенцията по отношение на конструктивната
противопожарна защита, системите и оборудването за пожарна безопасност и противопожарните планове;
2.3 корабът съответства на изискванията на
Конвенцията по отношение на противорадиационните системи и оборудване;
2.4 спасителните средства и оборудването на
спасителните лодки, спасителните плотове и
дежурните лодки съответстват на изискванията
на Конвенцията;
2.5 корабът е оборудван с линомет и радио
апаратури, използвани в спасителните средства
в съответствие с изискванията на Конвенцията;
** Данните за кораба могат да бъдат дадени хоризонтално в таблица.

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

2.6 корабът съответства на изискванията на
Конвенцията по отношение на радиоапаратурите;
2.7 функционирането на радиоапаратурите,
използвани в спасителните средства, е в съответствие с изискванията на Конвенцията;
2.8 корабът съответства на изискванията на
Конвенцията по отношение на корабното навигационно оборудване, средствата за качване на
пилоти на борда и морските публикации;
2.9 корабът е оборудван със светлини, знаци,
звукови сигнални средства и средства за оповестяване на бедствие в съответствие с изискванията
на Конвенцията и действащите Международни
правила за предпазване от сблъскване на море;
2.10 корабът съответства на изискванията
на Конвенцията във всички други отношения.
Настоящото свидетелство е валидно до ............
...................................................................................
Дата на завършване на прегледа, въз основа на
който е издадено настоящото свидетелство ......
...................................................................................
(дд/мм/гггг)
Издадено в ...............................................................
(място на издаване на свидетелството)
……………….
.............................................................
(дата на
(подпис на упълномощеното лице,
издаване)
издаващо свидетелството)
(Печат на организацията, издаваща свидетелството, ако се изисква)“
19. Следният Списък на оборудването във
връзка със Свидетелството за сиг у рност на
пътнически кораб, задвижван с ядрено гориво,
се добавя след Свидетелството за сигурност на
пътнически кораб, задвижван с ядрено гориво:
„СПИСЪК НА ОБОРУДВАНЕТО ВЪВ ВРЪЗК А СЪС СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА СИГУРНОСТ
НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБ, ЗАДВИЖВАН С
ЯДРЕНО ГОРИВО (FORM PNUC)
Настоящият Списък на оборудването представлява неизменна част от Свидетелството за
сигурност на пътнически кораб, задвижван с
ядрено гориво
СПИСЪК НА ОБОРУДВАНЕТО СЪГЛАСНО
РАЗПОРЕДБИТЕ Н А МЕЖ ДУ Н А РОДН АТА
КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА ОТ ПРОТОКОЛА
ОТ 1988 Г., СВЪРЗАН С НЕЯ
1. Данни за кораба
Име на кораба ........................................................
Отличителен номер или букви ............................
Брой на пътниците, за който се издава .............
Минимален брой лица, притежаващи нужната
квалификация за работа с радиоапаратурите.....
...................................................................................
2. Подробна информация за спасителните средства
1 Общ брой на лицата, за които са осигурени
спасителни средства ..............................................
Ляв борд Десен борд
2 Общ брой на
спасителните лодки
.............. . .................
2.1 Общ брой на лицата,
които се побират в тях
................ .................
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2.2 Брой на частично
закритите спасителни
лодки (правило III/21
и раздел 4.5 от Кодекса
за спасителните средства) ................
................
2.3 Брой на изцяло
закритите спасителни
лодки (правило III/21 и
раздел 4.6 от Кодекса
за спасителните средства) ...............
................
2.4 Други спасителни лодки
2.5.1 Брой
...............
................
2.5.2 Вид
...............
................
3 Брой на моторните спасителни лодки, включени
в общия брой на спасителните лодки по-горе...
...................................................................................
3.1 Брой на спасителните лодки, снабдени с
прожектори .............................................................
4 Брой на дежурните лодки .................................
4.1 Брой на лодките, включени в общия брой на
спасителните лодки по-горе ................................
5 Спасителни плотове
5.1 Тези, за които се изискват одобрени спускателни устройства
5.1.1 Брой на спасителните плотове ...................
5.1.2 Брой на лицата, които могат
да поберат плотовете
.....................
5.2 Тези, за които не се изискват одобрени спускателни устройства
5.2.1 Брой на спасителните плотове ...................
5.2.2 Брой на лицата, които могат
да поберат плотовете
.....................
6 Други спасителни плотове
6.1 Брой
.....................
6.2 Брой на лицата, които могат
да поберат
.....................
7 Брой на спасителните кръгове
.....................
8 Брой на спасителните жилетки .....................
9 Хидротермокостюми
.....................
9.1 Общ брой
.....................
9.2 Брой на костюмите, отговарящи
на изискванията за спасителните
жилетки
.....................
10 Брой на термозащитните
средства*
.....................
11 Радиообзавеждане на спасителните
средства
.....................
11.1 Брой на радарните
транспондери
.....................
11.2 Брой на двупосочни VHF
радиотелефонни апарати
.....................
*С изключение на тези, изисквани от Кодекса за
спасителните средства, параграфи 4.1.5.1.24, 4.4.8.31
и 5.1.2.213.
3. Подробна информация за радиоапаратурата
Действително оборудване със системи
1. Основни системи
1.1 VHF радиоапаратура
1.1.1 Кодиращо устройство DSC
.....................
1.1.2 Наблюдаващ приемник DSC .....................
1.1.3 Радиотелефонна апаратура
.....................
1.2 MF радиоапаратура
1.2.1 Кодиращо устройство DSC
.....................
1.2.2 Наблюдаващ приемник DSC .....................
1.2.3 Радиотелефонна апаратура
.....................
1.3 MF/HF радиоапаратура
1.3.1 Кодиращо устройство DSC
.....................
1.3.2 Наблюдаващ приемник DSC .....................
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1.3.3 Радиотелефонна апаратура
.....................
1.3.4 Директно печатащ
радиотелеграф
.....................
1.4 Станция INMARSAT
„Кораб-земя“
.....................
2. Второстепенни средства за
оповестяване на бедствие
.....................
3. Съоръжения за приемане на информация
за морска безопасност
3.1 Приемник NAVTEX
.....................
3.2 Приемник EGC
.....................
3.3 Радиотелеграфен приемник
HF с директно отпечатване
.....................
4. Сателит EPIRB
4.1 Система COSPAS-SARSAT
.....................
4.2 Система INMARSAT
.....................
5. VHF EPIRB
.....................
6. Корабен радарен транспондер
.....................
4. Мерки за гарантиране на експлоатационната
готовност на радиоапаратурата (правила IV/15.6
и 15.7)
4.1 Дублиране на устройства ...............................
4.2 Брегова поддръжка .........................................
4.3 Възможности за поддръжка по море ...........
5. Подробна информация за навигационните
системи и оборудване
Действително оборудване със системи
1.1 Стандартен магнитен компас* ......................
1.2 Резервен магнитен компас* ..........................
1.3 Жирокомпас* ...................................................
1.4 Спомагателен жирокомпас за указване на
курса* .....................................................................
1.5 Спомагателен жирокомпас* .........................
1.6 Система за регулиране на курса (автопилот)
или управление на пътя* .....................................
1.7 Оптически пеленгатор или компасен пеленг* .......................................................................
1.8 Устройство за коригиране на курсове и пеленги .......................................................................
1.9 Трансмитер за курс на управление (THD)* .
..................................................................................
2.1 Морски навигационни карти/Електронно
изобразяване на морски навигационни карти и
информационни системи (ECDIS)**...................
2.2 Редундантни устройства за ECDIS ...............
2.3 Морски публикации .......................................
2.4 Редундантни устройства за електронни морски
публикации ............................................................
3.1 Приемници за световна сателитна система
за навигация или за наземна навигационна радиосистема*, ** .....................................................
3.2 9 GHz радиолокационна система* ...............
3.3 Спомагателна радиолокационна система
(3 GHz/9 GHz**)* .................................................
3.4 Автоматичен дешифратор за радарни изображения (ARPA)* ......................................................
3.5 Автоматична спомагателна система за поддържане на курса към целта* .............................
3.6 Втора автоматична спомагателна система за
поддържане на курса към целта* .......................
3.7 Средство за електронна прокладка* ............
4 С ис т ема за а вт омат и ч на и ден т ифи к а ц и я
(AIS) ........................................................................
5 Устройство за регистриране на данни за рейса
(VDR) ......................................................................
6.1 Индикатор за скоростта и за изминатото
разстояние (във водата)* .....................................
6.2 Индикатор за скоростта и за изминатото
разстояние (над повърхността при движение
напред и странично изместване)* ......................

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

7 Ехолот* ...............................................................
8.1 Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля, за оборотите на гребния винт, на
стъпката, подрулевото устройство, както и за
тяхното работно състояние* ...............................
8.2 Индикатор за ъгловата скорост на поворота* ...........................................................................
9 Система за акустично приемане* ...................
10 Телефон към аварийния пост за управление
на руля* ..................................................................
11 Дневен сигнален прожектор* ........................
12 Радиолокационен отражател* ........................
13 Международен сигнален код ..........................
14 IAMSAR ръководство, том III .......................
* Ненужното се зачертава
** Допускат се алтернативни средства за спазване
на това изискване съгласно правило V/19. В случай, че се допускат други средства, те трябва да
бъдат посочени.

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че горният Списък е правилен във всяко отношение.
Издаден в .................................................................
(място на издаване на списъка)
……………….
.............................................................
(дата на
(подпис на упълномощеното лице,
издаване)
издаващо списъка)
(Печат на организацията, издаваща свидетелството, ако се изисква)“.
Свидетелство за сигурност на товарен кораб,
задвижван с ядрено гориво
20. Съществуващото свидетелство се заменя
със следното:
„СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СИГУРНОСТ НА ТОВАРЕН КОРАБ, ЗАДВИЖВАН С ЯДРЕНО ГОРИВО
Настоящото Свидетелство се придружава от
Списък на оборудването (Form CNUC),
(официален печат) 
(държава)
издадено съгласно разпоредбите на МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г.,
с измененията и допълненията от Протокола
от 1988 г., свързан с нея, от името на правителството на
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(име на държавата)
от ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(упълномощено лице или организация)
Данни за кораба*
Име на кораба ........................................................
Отличителен номер или букви ............................
Пристанище на регистрация ................................
Бруто тонаж ...........................................................
Дедуейт на кораба (метрични тона)** ................
Дължина на кораба (правило III/3.12) ...............
Райони на плаване, в които корабът е сертифициран да плава (правило IV/2) ............................
IMO номер ..............................................................
Вид на кораба*** ....................................................
*Данните за кораба могат да бъдат дадени хоризонтално в таблица.
**Само за нефтени танкери, химикаловози и газовози.
***Ненужното се зачертава.
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Кораб за сух насипен товар
Нефтен танкер
Химикаловоз
Газовоз
Товарен кораб, различен по вид от горните
Дата, на която е положен килът или на която
корабът се е намирал в съответен етап на строителство, или, ако е необходимо, дата, на която
е започнало преустройство или промяна, или
промяна от по-мащабен тип ................................
С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:
1. Че корабът е преминал преглед в съответствие с изискванията на правило VIII/9 от
Конвенцията.
2. Че корабът в качеството си на кораб, задвижван с ядрено гориво, съответства на всички
изисквания на глава VIII от Конвенцията и
отговаря на оценката за безопасност, дадена за
кораба; и че:
2.1 конструкцията, механизмите и оборудването съгласно определенията в правило I/10 (и
съгласно разпоредбите на правило VIII/9), включително задвижващата уредба с ядрено гориво
и конструктивните елементи за предпазване от
сблъсък, са в добро състояние и корабът съответства на изискванията на глава II-1 и глава II-2
от Конвенцията (с изключение на тези, свързани
със системите и оборудването за пожарна безопасност, и противопожарните планове);
2.2 корабът съответства на изискванията
на Конвенцията по отношение на системите и
оборудването за пожарна безопасност и противопожарните планове;
2.3 спасителните средства и оборудването
на спасителните лодки, спасителните плотове и
дежурните лодки съответстват на изискванията
на Конвенцията;
2.4 корабът е оборудван с линомет и радио
апаратури, използвани в спасителните средства
в съответствие с изискванията на Конвенцията;
2.5 корабът съответства на изискванията на
Конвенцията по отношение на радиоапаратурите;
2.6 функционирането на радиоапаратурите,
използвани в спасителните средства, е в съответствие с изискванията на Конвенцията;
2.7 корабът съответства на изискванията на
Конвенцията по отношение на корабното навигационно оборудване, средствата за качване на
пилоти на борда и морските публикации;
2.8 корабът е оборудван със светлини, знаци,
звукови сигнални средства и средства за оповестяване на бедствие в съответствие с изискванията
на Конвенцията и действащите Международни
правила за предпазване от сблъскване на море;
2.9 корабът съответства на изискванията
на Конвенцията във всички други отношения,
доколкото тези изисквания се отнасят за него.
Настоящото свидетелство е валидно до ............
Дата на завършване на прегледа, въз основа на
който е издадено настоящото свидетелство ......
...................................................................................
(дд/мм/гггг)
Издадено в ...............................................................
(място на издаване на свидетелството)
……………….
.............................................................
(дата на
(подпис на упълномощеното лице,
издаване)
издаващо свидетелството)
(Печат на организацията, издаваща свидетелството, ако се изисква)“.
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21. Следният Списък на оборудването във
връзка със Свидетелството за сигурност на товарен кораб, задвижван с ядрено гориво, се добавя
след Свидетелството за сигурност на товарен
кораб, задвижван с ядрено гориво:
„СПИСЪК НА ОБОРУДВАНЕТО ВЪВ ВРЪЗК А
СЪС СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА СИГУРНОСТ НА
ТОВАРЕН КОРАБ, ЗАДВИЖВАН С ЯДРЕНО
ГОРИВО (FORM CNUC)
Настоящият Списък на оборудването представлява неизменна част от Свидетелството за сигурност
на товарен кораб, задвижван с ядрено гориво
СПИСЪК НА ОБОРУДВАНЕТО СЪГЛАСНО
РАЗПОРЕДБИТЕ Н А МЕЖ ДУ Н АРОДН АТА
КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА ОТ ПРОТОКОЛА
ОТ 1988 Г., СВЪРЗАН С НЕЯ
1. Данни за кораба
Име на кораба ........................................................
Отличителен номер или букви ............................
Минимален брой лица, притежаващи нужната
квалификация за работа с радиоапаратурите ....
...................................................................................
2. Подробна информация за спасителните средства
1 Общ брой на лицата, за които са осигурени
спасителни средства ..............................................
Ляв борд Десен борд
2 Общ брой на
спасителните лодки
. ............... ..................
2.1 Общ брой на лицата,
които се побират в тях
............... ..................
2.2 Брой на изцяло
закритите спасителни
лодки (правило III/31
и раздел 4.6 от Кодекса
за спасителните средства) ............... ..................
2.3 Брой на самоизправящите се частично
закрити спасителни лодки
(правило III/31 и
раздел 4.8 от Кодекса
за спасителните средства) ............... ..................
2.4 Брой на спасителните
лодки с противопожарна
защита (правило III/31 и
раздел 4.9 от Кодекса
за спасителните средства) .............. ..................
2.5 Други спасителни лодки
2.5.1 Брой
............... ..................
2.5.2 Вид
2.6 Брой на свободно
падащите спасителни
лодки
............... ..................
2.6.1 Изцяло закрити
(правило III/31 и
раздел 4.7 от Кодекса
за спасителните средства) ............... ..................
2.6.2 Самоизправящи се
(правило III/31 и раздел 4.8 от Кодекса за
спасителните средства) ............... ..................
2.6.3 С противопожарна
защита (правило III/31
и раздел 4.9 от Кодекса
за спасителните средства) ............... ..................
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3 Брой на моторните спасителни лодки, включени
в общия брой на спасителните лодки по-горе...
...................................................................................
3.1 Брой на спасителните лодки, снабдени с
прожектори .............................................................
4 Брой на дежурните лодки
..........................
4.1 Брой на лодките, включени в общия брой на
спасителните лодки по-горе
..........................
5 Спасителни плотове
5.1 Тези, за които се изискват одобрени спускателни устройства
5.1.1 Брой на спасителните плотове ...................
5.1.2 Брой на лицата, които могат да поберат
плотовете
.............................
5.2 Тези, за които не се изискват одобрени спускателни устройства
5.2.1 Брой на спасителните плотове ...................
5.2.2 Брой на лицата, които могат да поберат
плотовете
.............................
5.3 Брой на спасителните плотове, изисквани от
правило III/31.1.4
..........................
6 Брой на спасителните кръгове .............................
7 Брой на спасителните жилетки ........................
8 Хидротермокостюми
.............................
8.1 Общ брой
.............................
8.2 Брой на костюмите, отговарящи на изискванията за спасителните жилетки ..........................
9 Брой на термозащитните средства* ................
10 Радиообзавеж дане на спасителните средства
.............................
10.1 Брой на радарните транспондери ................
10.2 Брой на двупосочни VHF радиотелефонни
апарати
.............................
*С изключение на тези, изисквани от Кодекса за
спасителните средства, параграфи 4.1.5.1.24, 4.1.8.31
и 5.1.2.2.13.
3. Подробна информация за радиоапаратурата
Действително оборудване със системи
1. Основни системи
1.1 VHF радиоапаратура
1.1.1 Кодиращо устройство DSC ..........................
1.1.2 Наблюдаващ приемник DSC .......................
1.1.3 Радиотелефонна апаратура ..........................
1.2 MF радиоапаратура
1.2.1 Кодиращо устройство DSC ..........................
1.2.2 Наблюдаващ приемник DSC .......................
1.2.3 Радиотелефонна апаратура .........................
1.3 MF/HF радиоапаратура
1.3.1 Кодиращо устройство DSC ..........................
1.3.2 Наблюдаващ приемник DSC .......................
1.3.3 Радиотелефонна апаратура ..........................
1.3.4 Директно печатащ радиотелеграф ..............
1.4 Станция INMARSAT „Кораб-земя“ ..............
2. Второстепенни средства за оповестяване на
бедствие
..........................
3. Съоръжения за приемане на информация
за морска безопасност
3.1 Приемник NAVTEX
..........................
3.2 Приемник EGC
..........................
3.3 Радиотелеграфен приемник HF с директно
отпечатване
...........................
4. Сателит EPIRB
4.1 Система COSPAS-SARSAT .......................... .
4.2 Система INMARSAT
.......................... .
5. VHF EPIRB
..........................
6. Корабен радарен транспондер .........................
4. Мерки за гарантиране на експлоатационната
готовност на радиоапаратурата (правила IV/15.6
и 15.7)
4.1 Дублиране на устройства ...............................
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4.2 Брегова поддръжка .........................................
4.3 Възможности за поддръжка по море ...........
5. Подробна информация за навигационните
системи и оборудване
Действително оборудване със системи
1.1 Стандартен магнитен компас* ......................
1.2 Резервен магнитен компас* ..........................
1.3 Жирокомпас* ...................................................
1.4 Спомагателен жирокомпас за указване на
курса* .....................................................................
1.5 Спомагателен жирокомпас* .........................
1.6 Система за регулиране на курса (автопилот)
или управление на пътя* .....................................
1.7 Оптически пеленгатор или компасен пеленг* .......................................................................
1.8 Устройство за коригиране на курсове и пеленги .......................................................................
1.9 Трансмитер за курс на управление (THD)*
..................................................................................
2.1 Морски навигационни карти/Електронно
изобразяване на морски навигационни карти и
информационни системи (ECDIS)** ..................
2.2 Редундантни устройства за ECDIS ...............
2.3 Морски публикации .......................................
2.4 Редундантни устройства за електронни морски
публикации ............................................................
3.1 Приемници за световна сателитна система
за навигация или за наземна навигационна радиосистема*, ** .....................................................
3.2 9 GHz радиолокационна система* ..............
3.3 Спомагателна радиолокационна система
(3 GHz/9 GHz**)* .................................................
3.4 Автоматичен дешифратор за радарни изображения (ARPA)* ......................................................
3.5 Автоматична спомагателна система за поддържане на курса към целта* .............................
3.6 Втора автоматична спомагателна система за
поддържане на курса към целта* .......................
3.7 Средство за електронна прокладка* ............
4 Система за автоматична идентификация (AIS)
..................................................................................
5.1 Устройство за регистриране на данни за рейса
(VDR)** ..................................................................
5.2 Опростено устройство за регистриране на
данни за рейса (S-VDR)** ....................................
6.1 Индикатор за скоростта и за изминатото
разстояние (във водата)* .....................................
6.2 Индикатор за скоростта и за изминатото
разстояние (над повърхността при движение
напред и странично изместване)* ......................
6.3 Ехолот* .............................................................
7.1 Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля, за оборотите на гребния винт, на
стъпката, подрулевото устройство, както и за
тяхното работно състояние* ...............................
7.2 Индикатор за ъгловата скорост на поворота* ...........................................................................
8 Система за акустично приемане* ...................
9 Телефон към аварийния пост за управление
на руля* ..................................................................
10 Дневен сигнален прожектор* ........................
11 Радиолокационен отражател* ....................... .
12 Международен сигнален код ..........................
13 IAMSAR ръководство, том III .......................
* Допускат се алтернативни средства за спазване
на това изискване съгласно правило V/19. В случай че се допускат други средства, те трябва да
бъдат посочени.
** Ненужното се зачертава.
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С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че
горният Списък е правилен във всяко отношение.
Издадено в ...............................................................
(място на издаване на списъка)
……………….
.............................................................
(дата на
(подпис на упълномощеното лице,
издаване)
издаващо списъка)
(печат на организацията, издаваща Свидетелство
то, ако се изисква)“.
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МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ

за строителство на специализирани кораби
за насипни товари и нефтени танкери
(Приети с Резолюция MSC.287(87) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 20 май 2010 г. В сила
за Република България от 1 януари 2012 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Желаейки Организацията да играе по-голяма роля при определянето на структурни
стандарти, съгласно които новите кораби са
построени,
Като припомня, че сред стратегическите
насоки на Организацията, свързани с разработване и поддържане на всеобхватна рамка
за безопасно, сигурно, ефикасно и екологосъобразно корабоплаване, е създаването на
целеви стандарти за проектиране и строеж
на кораби,
Като се има предвид, че корабите трябва
да бъдат проектирани и конструирани за
определен период от време, да са безопасни
и щадящи околната среда, така че, ако се
експлоатират и поддържат правилно при
определени работни и екологични условия,
могат да останат в безопасност по време на
срока им на експлоатация,
Като отбелязват регламенти II-1/2.28 и II1/3-10 от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS)
от 1974 г., както е изменена (наричана понататък „Конвенцията“), приета с Резолюция
MSC.290(87), относно строителните стандарти
за специализирани кораби за насипни товари
и нефтени танкери,
Като отбелязва също така, че гореспоменатият Регламент № II-1/3-10 изисква корабите
за насипни товари и нефтени танкери, посочени в него, да отговарят на приложимите
изисквания относно конструкцията, така както
са определени от призната организация или
националните стандарти на администрация, и
на функционалните изисквания на стандартите
за строителство на специализирани кораби за
насипни товари и нефтени танкери,

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

След като разгледа на осемдесет и седмата си сесия предложените Международни
стандарти за строителство на специализирани
кораби за насипни товари и нефтени танкери:
1. Приема Международните стандарти за
строителство на специализирани кораби за
насипни товари и нефтени танкери, чийто
текст е посочен в приложението към настоящата резолюция;
2. Приканва договарящите правителства
към Конвенцията да отбележат, че Международните стандарти за строителство на
специализирани кораби за насипни товари и
нефтени танкери влизат в сила на 1 януари
2012 г. с влизането в сила на Регламент II1/3-10 от Конвенцията;
3. Отправя искане към Генералния секретар
да изпраща заверени копия на настоящата
резолюци я и текста на Меж д у народните
стандарти за строителство на специализирани
кораби за насипни товари и нефтени танкери,
които се съдържат в приложението, до всички
договарящи се правителства към Конвенцията;
4. Освен това изисква от Генералния секретар да предаде копие от настоящата резолюция, както и приложението към нея, на
всички членове на организацията, които не са
договарящи се правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н И
С Т
Д А Р Т И З А С Т Р О И Т Е Л С
Н А С П Е Ц И А Л И З И Р А Н И
Р А Б И
З А
Н А С И П Н И
В А Р И
И
Н Е Ф Т Е Н И
Т
К Е Р И

А Н Т В О
К О Т О А Н -

1 ПРЕАМБЮЛ
1.1 Понятието „стандарти за строителство
на специализирани кораби“ беше въведенo в
Организацията на осемдесет и деветата сесия на
Съвета през ноември 2002 г. чрез предложение на
Бахамските острови и Гърция*, съгласно което
Организацията следва да разработи стандарти
за строителство на кораби, които да позволят
иновации в проектирането, но да гарантират,
че корабите са конструирани по такъв начин,
че ако се поддържат правилно, те са безопасни
през целия им експлоатационен живот. Стандартите също така трябва да гарантират, че
всички части на кораба могат да бъдат леснодостъпни, за да се позволи ефективен контрол и
лесна поддръжка. Съветът отнесе предложението
към седемдесет и седмата среща на Комитета
по морска безопасност (MSC) през май и юни
2003 г. за разглеждане.
1.2 На своята седемдесет и седма сесия Комитетът по морска безопасност разглежда въпроса,
както бе поискано, и препоръча деветнадесетата
сесия на Съвета да го разгледа допълнително
в контекста на развитието на Стратегическия
план на Организацията. Освен това Комитетът
* Документ C 89/12/1 (Бахамски острови, Гърция) – ИМО стратегически план.
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се съгласи да включи нова точка в „Стандартите за строителство на нови специализирани
кораби“ по време на работната си програма за
следващото заседание.
1.3 Деветнадесетата сесия на Съвета, като
разгледа стратегията и политиката на организацията за периода 2006 – 2011 г., одобри стратегически насоки относно разработването на целеви
стандарти за проектирането и строителството
на нови кораби. Впоследствие на своята двадесет и втора извънредна сесия Съветът включи
в стратегическите насоки на Организацията
разпоредба, съгласно която „Международната
морска организация (ИМО) ще създаде целеви
стандарти за проектирането и строителството
на нови кораби“.
1.4 Асамблеята по време на своята двадесет
и трета сесия през ноември/декември 2003 г.
при приемането на Резолюци я А.944(23) на
ИМО относно Стратегически план на Организацията за шестгодишния период 2004 – 2010 г.,
реши, че „ИМО трябва да разработи целеви
стандарти за проектирането и строителството
на нови кораби“. Това решение също е отразено в Резолюция А.943(23) на ИМО относно
дългосрочния работен план на Организацията
до 2010 г., когато темата за „Стандартите за
строителство на нови специализирани кораби“
беше въведена в списъка с общите теми.
1.5 MSC започна подробна техническа работа
по разработването на стандарти за строителство
на специализирани кораби по време на своята
седемдесет и осма сесия през май 2004 г., когато
се проведе цялостен общ дебат по тези въпроси и
Комитетът се съгласи да използва петстепенната
първоначално предложена система от Бахамските
острови, Гърция и IACS, състояща се в следното:
1. Етап I – Цели
Цели на високо равнище, които трябва да
бъдат изпълнени.
2. Етап II – Функционални изисквания
Критерии, на които трябва да отговарят, за
да съответстват на целите.
3. Етап III – Проверка на съответствието
Процедури за удостоверяването на това, че
тези правила и регламенти за проектирането и
конструирането на кораби отговарят на целите
и функционалните изисквания.
4. Етап IV – Правила и регламенти за проектирането и конструирането на кораби
Подробните изисквания, разработени от
ИМО, националните администрации и/или признатите организации и приложими от националните администрации и/или признатите организации, действащи от тяхно име за проектирането
и строителството на кораб, за да съответстват
на целите и функционалните изисквания.
5. Етап V – Секторни практики и стандарти
Промишлени стандарти, Практически кодекси и системи за безопасност и качество на
корабостроене, експлоатация, поддръжка, обучение, техническо обслужване и др., които могат
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да бъдат включени във или на които се прави
позоваване във, правилата и разпоредбите за
проектиране и строеж на кораби.
1.6 След обсъждане по темата на осемдесет
и първата си сесия Комитетът постигна съгласие да ограничи обхвата на разглеждане първоначално относно кораби за насипни товари
и нефтени танкери и да обмисли разширяване
към други видове кораби и зони за безопасност
на по-късен етап.
2 ОБХВАТ
Международните стандарти за строителство на
специализирани кораби за насипни товари и нефтени танкери (наричани по-нататък „Стандарти“)
описват целите и функционалните изисквания,
съгласно които правилата за проектирането и
конструирането на кораби за насипни товари и
нефтени танкери от организация, призната от
Администрацията, или от националните правила
на тази Администрация, трябва да съответстват
на SOLAS, както са дефинирани в регламенти
II-1/2.28 и II-1/3-10. Освен това Стандартите
установяват, че посочените по-горе правила се
проверяват като съответстващи на целите и
функционални изисквания.
3 СТРУКТУРА
Тези Стандарти се състоят от следните три
етапа:
Етап I – Цели.
Етап II – Функционални изисквания.
Етап III – Проверка на съответствието.
4 ЕТАП I – ЦЕЛИ.
Целите на етап I са определени в правило
SOLAS II-1/3-10 и са възпроизведени тук за
улеснение при справка, както следва:
К орабите се проектират и конструират за
определен период, така че да са безопасни и
щадящи околната среда, когато се експлоатират и поддържат правилно при определени
експлоатационни и екологични условия, като
условията не трябва да водят до тяхното повреждане и увреждане, докато се експлоатират.
1. „Безопасно и екологосъобразно“ означава, че
корабът има достатъчна здравина, цялост и
стабилност, за да се сведе до минимум рискът
от загубата му или замърсяване на морската
среда в резултат на повреда по конструкцията, включително срив, като това причинява
наводнения или загуба на водонепропускливост.
2 . „Добронамерен към околната среда“ означава, че корабът е изработен от материали
за щадящо околната среда рециклиране.
3. „Безопасност“ включва и конструкцията
на кораба, оборудването и устройствата за
безопасен достъп, евакуация, инспекция и правилна поддръжка и улесняване на безопасната
експлоатация.
4 . „Специфичните оперативни и екологични
условия“ са определени от пространствата,
където оперира корабът през целия му експлоатационен период, и обхващат условията,
включително междинните условия, произти-
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чащи от дейностите, свързани с товарене и
баластни дейности в пристанището, вътрешните водни пътища и в морето.
5. „Специфичен експлоатационен период“ е
периодът, в който се приема, че корабът
е изложен на оперативни и/или екологични
условия и/или корозивна среда, и се използва
за избор на подходящи проектни параметри.
Въпреки това действителният експлоатационен период може да бъде по-дълъг или
по-кратък в зависимост от реалните условия
на експлоатация и поддръжка на кораба
през целия му период на опериране.
5 ЕТАП II – ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
(Приложимо за кораби за насипни товари
и нефтени танкери в райони за неограничено
корабоплаване*)
ПРОЕКТИРАНЕ
II.1 Предвиден срок на експлоатация
Посоченият срок на експлоатация е не пократък от 25 години.
II.2 Условия на околната среда
Корабите се проектират в съответствие с условията на околната среда в северната част на
Атлантическия океан и съответните дългосрочни
диаграми, които показват какво е състоянието
на морското равнище.
II.3 Здравина на структурата
II.3.1 Общо проектиране
Структурните елементи на кораба са проектирани така, че да са съвместими с целите на
пространството и да гарантират степен на структурна последователност. Структурните елементи
на кораби трябва да бъдат проектирани така,
че да се улесни натоварването/разтоварването
за всички товари, които ще се превозват, като
се избягват щети от товаренето/разтоварването
на оборудване, които могат да изложат на риск
безопасността на конструкцията.
II.3.2 Деформация и режими на неизправност
Здравината на конструкцията се оценява
срещу прекомерната деформация и режими на
неизправност, включително, но не ограничено
до деформации, пластичност и умора.
II. 3.3 Максимална здравина
Корабите се проектират така, че да осигуряват максимална здравина. Изчисленията на
максималната здравина включват максималния
капацитет на корпуса мачта и свързаната максимала на хоризонталните греди и усилващите
елементи и подлежат на проверка за надлежен
момент на огъване въз основа на условията на
околната среда във функционално изискване II.2.
II.3.4 Граници на безопасност
Корабите трябва да бъдат конструирани с
подходящи предпазни граници (прагове):
* „Неограничено корабоплаване“ означава, че
корабът не е предмет на никакви географски ограничения (т.е. може да плава във всички океани
през всички сезони на годината) с изключение на
възможността за работа в лед.
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1 . да издържат на нетни модели*, в неповредено състояние, условията на околната среда,
предвидени при проектирането на кораба,
и условията на товарене, подходящи за тях,
които включват всички хомогенни и техните товари, частично натоварване, няколко
отвора и пътуване с баласт, и условията
з а управление на баласт при товарене и
случайни превишавания/претоварвания по
време на операциите по натоварване/разтоварване, както се прилага за определяне
на класа; както и
2 . подходящо за всички проектни параметри,
чието изчисляване е свързано с известна
степен на неопределеност, включително натоварвания, структурно моделиране, умора,
корозия, недостатъци на материалите, допуснати човешки грешки при строителството,
измятане, остатъчна и максимална здравина.
II.4 Продължителност на употребата
Проектирането на продължителността на
употребата на кораба не трябва да е по-малко
от самия период на проектиране на кораба и
следва да се основава на екологичните условия
във функционално изискване II.2.
II.5 Остатъчно съдържание
Корабите се проектират така, че да са достатъчно здрави, за да издържат на енергията
на вълните и вътрешни енергийни товари при
определена повреда, като абордаж, засядане на
плитчина или наводнения. Остатъчните изчисления на здравината вземат предвид крайния
резервен капацитет на корпуса греда, включително постоянната деформация и поведението,
което се нарича „след измятането“. Реалните
предвидими сценарии се изследват, доколкото
е практически осъществимо.
II.6.1 Защита против корозия
Мерките се прилагат, за да се гарантира, че
нетните модели, необходими за посрещане на
здравината на определени разпоредби, се поддържат през целия предвиден срок на експлоатация. Мерките включват, но не се ограничават
до покрития, корозионни допълнения, катодна
защита, гравирани настоящи системи и др.
II.6.1 Покритие
Покритията трябва да бъдат прилагани и поддържани в съответствие със спецификациите на
производителите по отношение на подготовката,
повърхностни покрития, подбор, прилагането и
поддръжката. Когато се изисква покритието да
бъде приложено, периодът на проектирането му
следва да бъде уточнен. Действителният период
на покритие може да бъде по-дълъг или по-кратък от периода на проектиране на покритието в
зависимост от реалните условия и поддръжката
на кораба. Покритията трябва да се избират в
зависимост от предназначението на отделението,
материалите и прилагането на други системи,
например предотвратяване на корозията, катодна
защита или други алтернативи.
* Нетните модели следва да осигурят необходимата здравина на проектни натоварвания, като се
приема, че конструкцията е в изправно състояние
и без предел на корозия. Въпреки това при оценката на умората (изтощителността) и глобалната
здравина на корпуса греда и първични структури
за подкрепа, част от общия праг на корозия може
да се добави към нетните модели, за да отрази
дебелината на материала, което може да се очаква да съществува през целия предвиден срок на
експлоатация на кораба.
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II.6.2 Корозионно допълнение
Корозионното допълнение се добавя към
нетния модел и трябва да бъде подходящо за
определения период на експлоатация. Корозионното допълнение се определя въз основа на
експозицията на корозивни химични съставки,
като вода, товар или корозивна атмосфера, или
механично износване и това, дали структурата
е защитена чрез системи за предотвратяване на
корозия, например покритие, катодна защита
или чрез алтернативни средства. Темповете на
корозивно проектиране (мм/година) се оценяват в
съответствие със статистическата информация, установена от експлоатационен опит и/или ускорени
моделни изпитвания. Действителният корозионен
темп може да бъде по-голям или по-малък от
темпа на корозионно проектиране в зависимост
от конкретните условия и поддръжка на кораба.
II.7 Структурен излишък
Корабите трябва да бъдат проектирани и
изграждани, така че локалното увреждане (като
местно постоянно деформиране, напукване или
заварка отказ) на всеки неподвижен структурен
член няма да доведе до незабавен последващ
срив на целия твърд панел.
II.8 Непромокаемост и устойчивост на атмосферни влияния
Корабите се проектират така, че да осигуряват
подходящи непромокаемост и устойчивост на
атмосферни влияния за предвиденото използване
на кораба и достатъчна якост и съкращаване
на свързаните устройства за обезопасяване на
отворите в корпуса.
II.9 Съображения на човешкия елемент
Корабните съоръжения (структури) и приспособления трябва да бъдат проектирани и разположени с ергономичните принципи за осигуряване
на безопасността по време на експлоатация,
проверка и поддръжка. Такива действия следва
да включват, но не са ограничени до вертикални
стълби, стълби, рампи, тротоари и постоянни
платформи, използвани за средства за достъп,
работна среда, проверка и поддръжка, както и
улесняването на функционирането им.
II.10 Проектиране на прозрачността
Корабите се проектират по надежден, контролиран и прозрачен процес, достъпен до степен,
необходима за удостоверяване на безопасността
на новите построени кораби, при надлежно отчитане на правата на интелектуална собственост.
Наличната документация включва основните
целеви параметри и съответните проектни параметри, които могат да ограничат експлоатацията
на кораба.
СТРОИТЕЛСТВО
II.11 Качество на строителните процедури
Корабите трябва да се строят в съответствие с
контролирани и прозрачни стандарти за качествена продукция при надлежно спазване на правата
върху интелектуалната собственост. Процедурите
за качеството на строителство на кораба трябва
да включват, но без да се ограничават до това,
спецификации за материалите, производството
и привеждане в съответствие на съединяване и
заваряване, сглобяване, процедури за подготовка
на повърхността и покритие.
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II.12 Проучване по време на строителството
Следва да бъде разработен план за фазата на
изграждане на кораба, като се вземат предвид
типът на кораба и дизайнът. Планът за проучване съдържа набор от изисквания, включително
уточняване на размера и обхвата на проучване на
строителството и определяне на областите, които
се нуждаят от специално внимание по време на
проучването/ията за осигуряване на съответствие
на строителството със задължителните изисквания
към строителните корабни стандарти.
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СЪОБРАЖЕНИЯ
II.13 Проучване и поддръжка
Корабите се проектират и изграждат, така че да
се улесни проучване и поддръжка, по-специално,
като се избягва създаването на пространства,
твърде ограничени, за да се даде възможност
за адекватно изследване на дейностите по поддръжка. Следва да се определят областите, които
се нуждаят от специално внимание по време на
експлоатацията на кораба. По-специално това
включва всички необходими вътрешни прегледи и
техническо обслужване, което е било предвидено
при подбора на параметрите за конструкцията
на кораба.
II.14 Структурнa достъпност
Корабът трябва да бъде проектиран, изработен
и съоръжен така, че да предостави подходящи
средства за достъп до всички вътрешни структури, за да се улеснят цялостните проверки и
измервания на дебелината.
СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ
II.15 Рециклиране
Корабите трябва да бъдат конструирани и
изработени от материали за щадящо околната
среда рециклиране без рискове за безопасността
и експлоатационната ефективност на корабите.
6 ЕТАП III – ПРОВЕРК А НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
6 .1 Правилата за проектиране и строеж на
кораби за насипни товари и нефтени танкери
от организация, призната от администрация
в съответствие с разпоредбите на правило
XI-1/1 от SOLAS, или национални правила
за прилагане, използвани като равностойни
на правилата на призната организация в
съответствие с правило II-1/3-1 на SOLAS,
се проверяват като съответстващи на етап
I Цели и етап II Функционални изисквания
въз основа на насоките, разработени от
Организацията*. Окончателното решение
относно проверката на съответствието се
взема от Комитета по морска безопасност
на Организацията, който информира всички
договарящи се правителства за решението.
6 .2 Терминът „проверка“ (и промяната на
думата „провери“) означава, че правилата за
проектиране и строеж на кораби за насипни
товари и нефтени танкери, както е описано
по-горе, са сравнени със стандартите и е
установено, че съответстват на или са съвместими с целите и функционалните изисквания, както са посочени в стандартите.
* Вж. Насоките за проверка на съответствието със
стандартите за строителство на специализирани
кораби за насипни товари и нефтени танкери, приети от Организацията с Резолюция MSC.296(87).
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6 .3 След като правилата за проектиране
и строеж на кораби за насипни товари и
нефтени танкери от администрацията или
признатата организация са проверени като
съответстващи на Стандартите, това съответствие трябва да се счита, че остава в сила
за изменения на правилата, като се счита,
че проверката на промените в Правилника не води до несъответствие. Освен ако
Комитетът по морска безопасност не реши
друго, всички изменения, внесени в резултат
на проверка за съответствие, се прилагат по
отношение на кораби, за които договорът
за строеж е сключен на или след датата, на
която правилото за промяна влиза в сила.

Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.290(87) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 21 май 2010 г. В сила
за Република България от 1 януари 2012 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията
за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Припомняйки още член VIII (б) на Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г.,
наричана по-долу „Конвенцията“, относно
процедурите за изменение на Приложението
към Конвенцията с изключение на разпоредбите на глава I от него,
Припомняйки още, че сред стратегическите насоки на Организацията, свързани
с развитието и поддържането на цялостна
рамка за безопасно, сигурно, ефективно и
екологосъобразно корабоплаване, е създаването на целеви стандарти за проектиране и
строителство на нови кораби,
Отчитайки, че корабите трябва да бъдат
проектирани и конструирани за такъв начин
на експлоатация, че да са безопасни и екологосъобразни и при правилна експлоатация и
поддръжка при определени експлоатационни
и екологични условия да могат да останат без
опасни през цялото време на експлоатацията им,
След като разгледа на осемдесет и седмата си сесия измененията към Конвенцията,
предложени и оповестени в съответствие с
член VIII (б) (i) от нея:
1. Приема в съответствие с член VIII (б) (iv)
от Конвенцията изменения към Конвенцията,
текстът на които е даден в Приложението към
настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII (б)
(vi) (2) (бб) от Конвенцията, че измененията
се считат за приети на 1 юли 2011 г., освен
ако преди тази дата повече от една трета от
Договарящите се правителства по Конвен-
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цията или Договарящите се правителства,
чийто обединен търговски флот съставлява
не по-малко от 50 % от брутния тонаж на
световния търговски флот, не са изразили
своите възражения срещу поправките;
3. Приканва Договарящите се правителства
да имат предвид, че в съответствие с член
VIII (б) (vii) (2) на Конвенцията измененията
влизат в сила на 1 януари 2012 г. с тяхното
приемане в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията
да изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащ
се в Приложението, на всички Договарящи
се правителства по Конвенцията;
5. Изисква още Генералният секретар да
предаде копия на тази резолюция и нейното
Приложение на Членовете на Организацията,
които не са Договарящи се правителства по
Конвенцията;
6. Решава да направи преглед на резултатите от изпълнението на правило II 1/3-10 от
Конвенцията през 2014 г. и ако е необходимо,
да коригира сроковете, посочени в параграф 1
от правилото.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЛАВА ІІ-1
К О Н С Т Р У К Ц И Я – У С Т Р О Й С Т В О ,
Д Е Л Е Н Е
Н А
О Т С Е Ц И
И
У С Т О Й Ч И В О С Т ,
М А Ш И Н И И М Е Х А Н И З М И
И Е Л Е К Т Р И Ч Е С К И У Р Е Д Б И
ЧАСТ А
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правило 2 – Определения
1. Следният нов параграф 28 се добавя след
съществуващия параграф 27:
„28. Целеви стандарти за строителство на
кораби за сухи насипни товари и нефтени танкери
означава Международни целеви стандарти за
строителство на кораби за сухи насипни товари и нефтени танкери, приети от Комитета по
морска безопасност с Резолюция MSC.287(87) с
измененията и допълненията към нея, внесени
от Организацията, при условие че тези изменения и допълнения са приети и влезли в сила
в съответствие с разпоредбите на член VІІІ от
настоящата Конвенция относно процедурите за
изменение на Приложението към Конвенцията с
изключение на разпоредбите на глава I от него.“
ЧАСТ А-1
УСТРОЙСТВО НА КОРАБИ
2. Следното ново правило 3-10 се добавя след
съществуващото правило 3-9:
„Правило 3-10
Целеви стандарти за строителство на кораби
за сухи насипни товари и нефтени танкери
1. Настоящото правило се прилага за нефтени
танкери със 150 м дължина и по-голяма и кораби
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за насипни товари със 150 м дължина и по-голяма,
построени с една палуба, подпалубни и скулови
бордови танкове в товарните пространства, с
изключение на рудовози и комбинирани кораби:
1. за които договорът за строителство е заявен
на или след 1 юли 2016 г.;
2. при отсъствие на договор за строителство,
килът на които е положен или които са били
в подобен етап от строителството на или след
1 юли 2017 г.; или
3. които ще бъдат завършени на или след
1 юли 2020 г.
2. Корабите трябва да бъдат проектирани и
конструирани за такъв начин на експлоатация,
че да са безопасни и екологосъобразни, и при
правилна експлоатация и поддръжка при определени експлоатационни и екологични условия
да могат да останат безопасни през цялото време
на експлоатацията им.
2.1 Безопасен и екологосъобразен означава, че
корабът трябва да има достатъчна здравина, цялост и устойчивост, за да се сведе до минимум
рискът от загуба на кораба или замърсяване на
морската среда в резултат на конструктивна повреда, включително разрушаване, което води до
наводняване или загуба на водонепроницаемост.
2.2 Екологосъобразен означава още, че корабът
е изработен от материали, подходящи за екологично рециклиране.
2.3 Безопасност включва още корабната конструкция, фитинги и устройства, осигуряващи
безопасен достъп, евакуация, инспекция и правилна поддръжка и улесняване на безопасната
експлоатация.
2.4 Специфични условия на експлоатация и
условия на околната среда се определят от предназначения район на плаване през цялото време
на експлоатация на кораба и включват междинни
условия, възникващи от товарните и на баластните операции в пристанищата, в теснини и в
открито море.
2.5 Специфична експлоатация е минималният
период, за който се предполага, че корабът е изложен на условия на експлоатация и/или условия
на околната среда, и/или на корозионна среда,
и се използва за избор на подходящи параметри за устройството на кораба. Въпреки това
действителната експлоатация на кораба може
да бъде по-дълга или по-кратка в зависимост
от действителните условия на експлоатация и
поддръжката на кораба през цялото време на
неговата експлоатация.
3. Спазването на изискванията на параграфи
2 до 2.5 може да се осъществи съответно чрез
спазване на структурните изисквания на организация, призната от Администрацията, в съответствие с разпоредбите на правило XI-1/1 или
националните стандарти на Администрацията,
съответстващи на функционалните изисквания
на целевите стандарти за строителство на кораби
за сухи насипни товари и нефтени танкери.
4. Строителното досие на кораба съдържа
специфична информация относно прилагането
на функционалните изисквания на целевите
стандарти за строителство на кораби за сухи насипни товари и нефтени танкери в устройството и
конструкцията на кораба. Досието се предоставя
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при завършване строителството на нов кораб и
се съхранява на борда на кораба и/или на брега*
и се обновява, когато е необходимо, посредством
корабната служба. Съдържанието на Строителното досие на кораба трябва да съответства на
насоките, разработени от Организацията*.

*Вж. Насоките относно информацията, която
трябва да съдържа Строителното досие на
кораба (MSC.1/Circ.1343).“
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Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.291(87) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 21 май 2010 г. В сила
за Република България от 1 януари 2012 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията
за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Припомняйки още член VIII (б) на Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г.,
наричана по-долу „Конвенцията“, относно процедурите за изменение на Приложението към
Конвенцията с изключение на разпоредбите
на глава I от него,
След като разгледа на осемдесет и седмата си сесия измененията към Конвенцията,
предложени и оповестени в съответствие с
член VIII (б) (i) от нея:
1. Приема в съответствие с член VIII (б) (iv)
от Конвенцията изменения към Конвенцията,
текстът на които е даден в Приложението към
настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII (б)
(vi) (2) (бб) от Конвенцията, че измененията
се считат за приети на 1 юли 2011 г., освен
ако преди тази дата повече от една трета от
Договарящите се правителства по Конвенцията или Договарящите се правителства,
чийто обединен търговски флот съставлява
не по-малко от 50 % от брутния тонаж на
световния търговски флот, не са изразили
своите възражения срещу поправките;
3. Приканва Договарящите се правителства
да имат предвид, че в съответствие с член
VIII (б) (vii) (2) на Конвенцията измененията
влизат в сила на 1 януари 2012 г. с тяхното
приемане в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията
да изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащ
се в Приложението, на всички Договарящи
се правителства по Конвенцията;
5. Изисква още Генералният секретар да
предаде копия на тази резолюция и нейното
Приложение на Членовете на Организацията,
които не са Договарящи се правителства по
Конвенцията.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЛАВА ІІ-1
КОНС ТРУ К ЦИ Я – УС ТРОЙС ТВО,
Д Е Л Е Н Е Н А О Т С Е Ц И И У С Т О Й Ч И В О С Т , М А Ш И Н И И
М Е Х А Н И З М И И Е Л Е К Т Р И Ч Е С К И
У Р Е Д Б И
ЧАСТ А-1
УСТРОЙСТВО НА КОРАБИ
1. Следното ново правило 3-11 се добавя след
правило 3-10:
„Правило 3-11
Предотвратяване на корозия на товарните нефтени танкове на танкери за суров нефт
1. Параграф 3 се прилага за танкери за суров
нефт*, както са определени в правило 1 на Анекс I
от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с
Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78), с дедуейт
5000 тона и повече:
1. д оговорът, за построяването на които е
сключен на или след 1 януари 2013 г.; или
2. п ри отсъствието на договор за построяване, киловете на които са заложени
или са на подобен етап на построяване
на или след 1 юли 2013 г.; или
3. д оставката на които е на или след 1 януари 2016 г.
2. Параграф 3 не се прилага за комбинирани товарни кораби или танкери химикаловози,
както са определени в правило 1 съответно на
анекси I и II от Международната конвенция за
предотвратяване на замърсяването от кораби,
1973, изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL
73/78). За целта на това правило танкерите химикаловози включват и танкерите химикаловози,
сертифицирани за превоз на нефт.
3. Всички товарни нефтени танкове на танкерите за суров нефт трябва:
1. д а имат защитни покрития по време на
строителството на кораба в съответствие
със стандарта за изпълнение на защитни
покрития за товарни нефтени танкове на
танкерите за суров нефт, приети от Комитета по морска безопасност с Резолюция
MSC.288(87), както е изменена от Организацията, при условие че тези изменения
са приети, приведени в сила и действащи
в съответствие с разпоредбите на член
VIII от настоящата Конвенция относно
процедурите за изменение на Приложението към Конвенцията с изключение
на разпоредбите на глава I от него; или
2. д а бъдат защитени от корозия чрез алтернативни средства за защита и използване
на п рот ивокорозионни материа ли за
поддържане на необходимата структурна
цялост в продължение на 25 години в
съответствие със стандарта за изпълнение на алтернативни средства за защита
от корозия на товарни нефтени танкове
на танкерите за суров нефт, приети от
Комитета по морска безопасност с Резолюция MSC.289(87),
* Вж. Точка 1.11.1 или 1.11.4 от Допълнението към
Международното свидетелство за предотвратяване
на замърсяването с нефт (Form B).
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 акто е изменена от Организацията, при
к
условие че тези изменения са приети, приведени в сила и действащи в съответствие
с разпоредбите на член VIII от настоящата
Конвенция относно процедурите за изменение на Приложението към Конвенцията
с изключение на разпоредбите на глава I
от него.
4. Администрацията може да освободи танкер
за суров нефт от изискванията на параграф 3,
за да позволи използването на нови прототипни
алтернативи на системи от защитни покрития,
посочени в параграф 3.1, за тестване, при условие че те са обект на подходящи проверки,
редовна оценка и признаване на необходимостта
от незабавно действие в случай, че системата се
окаже неуспешна. Такова освобождаване и условията, при които се разрешава, трябва да бъдат
записани в свидетелството за освобождаване.
5. Администрацията може да освободи танкер
за суров нефт от изискванията на параграф 3,
а ко корабът е построен да извършва единствено
превоз на товари и товарни операции, непричиняващи корозия**. Такова освобождаване и
условията, при които се разрешава, трябва да
бъдат записани в свидетелството за освобождаване.“
ГЛАВА ІІ-2
КОНС Т Р У К Ц И Я – П Р О Т И В О П ОЖ А Р Н А З А Щ И Т А , О Т К Р И В А Н Е И Г А С Е Н Е Н А П О Ж А Р И
ЧАСТ А
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правило 1 – Приложно поле
2. В параграф 2.2, в точка 4 думата „и“ се
заличава; в точка 5 думата „и“ се прибавя в
края; и следният нов параграф 6 се добавя след
съществуващата точка 5:
„6. Правила 4.5.7.1.“
ЧАСТ В
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖ АРИ И ЕКСПЛОЗИИ
Правило 4 – Вероятност за възпламеняване
3. Съществуващият параграф 5.7 се заменя
със следния:
„5.7. Откриване и измерване на концентрацията на газ
5.7.1 Преносими прибори
На танкерите трябва да има поне един преносим прибор за измерване на концентрацията
на кислород и един за измерване на концентрацията на лесновъзпламеними пари заедно с
достатъчен комплект от резервни части. Трябва
да бъдат предвидени подходящи устройства за
калибровка на тези прибори.
5.7.2 Средства за измерване на съдържанието на газ в пространства в двойния корпус и
двойното дъно
** Вж. Насоките, които трябва да бъдат разработени от Организацията.
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5.7.2.1 Трябва да бъдат предвидени подходящи
преносими прибори за измерване на концентрацията на кислород и лесновъзпламеними пари
в пространства в двойния корпус и двойното
дъно. При избора на такива прибори трябва да
се обърне дължимото внимание на възможността
за тяхното използване заедно със стационарните
системи от тръбопроводи за вземане на проби
от газ, упоменати в параграф 5.7.2.2.
5.7.2.2 Когато ат мосферно то съд ържание
в пространствата в двойния корпус не може
да бъде определено достоверно с помощта на
гъвкави шлангове за вземане на проби, тези
пространства трябва да бъдат оборудвани със
стационарни тръбопроводи за вземане на проби от газ. Конфигурацията на тръбопроводите
трябва да съответства на устройството на тези
пространства.
5.7.2.3 Материалите, от които са изработени
тръбопроводите за вземане на проби от газ, и
размерите на тръбопроводите трябва да са такива,
че да предотвратяват ограничения при тяхната
експлоатация. Ако се използват материали от
пластмаса, те трябва да бъдат електропроводими.
5.7.3 Стационарни системи за откриване на
въглеводород в пространства в двойния корпус
и двойното дъно на нефтени танкери
5.7.3.1 В допълнение към изискванията на
параграфи 5.7.1 и 5.7.2 нефтени танкери с дедуейт
20 000 тона и повече, построени на или след
1 януари 2012 г., трябва да бъдат снабдени със
стационарна система за откриване на въглеводород в съответствие с Кодекса за системите за
пожарна безопасност за измерване на концентрациите на въглеводород във всички баластни
танкове и празни пространства в двойния корпус
и двойното дъно в непосредствена близост до
товарните танкове, включително форпиковия
танк и всички останали танкове и пространства
под палубата, до която се простират вертикалните прегради, в непосредствена близост до
товарните танкове.
5.7.3.2 Нефтените танкери, снабдени с постоянно действащи системи с инертни газове за
такива помещения, не се оборудват със стационарна система за откриване на въглеводород.
5.7.3.3 Независимо от горните разпоредби
изискванията на този параграф не се отнасят за
помпеното помещение, предмет на разпоредбите
на параграф 5.10.“
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Припомняйки още член VIII (б) на Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г.,
наричана по-долу „Конвенцията“, относно
процедурите за изменение на Приложението
към Конвенцията с изключение на разпоредбите на глава I от него,
След като разгледа на осемдесет и деветата си сесия измененията към Конвенцията,
предложени и оповестени в съответствие с
член VIII (б) (i) от нея:
1. Приема в съответствие с член VIII (б) (iv)
от Конвенцията изменения към Конвенцията,
текстът на които е даден в Приложението към
настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII (б)
(vi) (2) (бб) от Конвенцията, че измененията
се считат за приети на 1 юли 2012 г., освен
ако преди тази дата повече от една трета от
Договарящите се правителства по Конвенцията или Договарящите се правителства,
чийто обединен търговски флот съставлява
не по-малко от 50 % от брутния тонаж на
световния търговски флот, не са изразили
своите възражения срещу измененията;
3. Приканва Договарящите се правителства
да имат предвид, че в съответствие с член
VIII (б) (vii) (2) на Конвенцията измененията
влизат в сила на 1 януари 2013 г. с тяхното
приемане в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията
да изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащ
се в Приложението, на всички Договарящи
се правителства по Конвенцията;
5. Изисква още Генералният секретар да
предаде копия на тази резолюция и нейното
Приложение на Членовете на Организацията,
които не са Договарящи се правителства по
Конвенцията.

Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.317(89) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 20 май 2011 г. В сила
за Република България от 1 януари 2013 г.)

След съществуващия параграф 4 се добавя
следният нов параграф 5:
„5. Независимо от параграф 4.2 на всички
кораби не по-късно от първия насрочен сух док
след 1 юли 2014 г., но не по-късно от 1 юли 2019 г.
спусковите устройства на спасителните лодки,
които не съответстват на параграфи 4.4.7.6.4 до
4.4.7.6.6 от Кодекса, се заменят с оборудване,
което е в съответствие с Кодекса.*“
*Вж. Ръководство за системите за спускане и
вдигане на спасителните лодки (MSC.1/Circ.1392).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЛАВА III
С П А С И Т Е Л Н И С Р Е Д С Т В А
И
У С Т Р О Й С Т В А
Правило 1 – Приложение

Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията
за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
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ДЪРЖАВЕН

Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.325(90) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 24 май 2012 г. В сила
за Република България от 1 януари 2014 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията
за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Припомняйки още член VIII (б) на Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г.,
наричана по-долу „Конвенцията“, относно процедурите за изменение на Приложението към
Конвенцията с изключение на разпоредбите
на глава I от него,
След като разгледа на деветдесетата си
сесия измененията към Конвенцията, предложени и оповестени в съответствие с член
VIII (б) (i) от нея:
1. Приема в съответствие с член VIII (б) (iv)
от Конвенцията изменения към Конвенцията,
текстът на които е даден в Приложението към
настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII (б)
(vi) (2) (бб) от Конвенцията, че измененията
се считат за приети на 1 юли 2013 г., освен
ако преди тази дата повече от една трета от
Договарящите се правителства по Конвенцията или Договарящите се правителства,
чийто обединен търговски флот съставлява
не по-малко от 50 % от брутния тонаж на
световния търговски флот, не са изразили
своите възражения срещу поправките;
3. Приканва Договарящите се правителства
да имат предвид, че в съответствие с член
VIII (б) (vii) (2) на Конвенцията измененията
влизат в сила на 1 януари 2014 г. с тяхното
приемане в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията
да изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащ
се в Приложението, на всички Договарящи
се правителства по Конвенцията;
5. Изисква още Генералният секретар да
предаде копия на тази резолюция и нейното
Приложение на Членовете на Организацията,
които не са Договарящи се правителства по
Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЛАВА ІІ-1
К О Н С Т Р У К Ц И Я – У С Т Р О Й 
С Т В О ,
Д Е Л Е Н Е
Н А
О Т С Е Ц И
И
У С Т О Й Ч И В О С Т ,
М А Ш И Н И И М Е Х А Н И З М И
И Е Л Е К Т Р И Ч Е С К И У Р Е Д Б И
ЧАСТ B-1
УСТОЙЧИВОСТ
Правило 8-1 – Функциониране на системите след
наводняване на пътнически кораби
1. Съществуващото правило II-1/8-1 се заменя
със следното:
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„Правило 8-1 – Функциониране на системите
и оперативна информация след наводняване
на пътнически кораби
1. Приложно поле
Пътнически кораби с дължина 120 м или
повече, както е определена в Правило II-1/2.5,
или с три или повече главни вертикални зони
трябва да отговарят на разпоредбите на настоящото правило.
2. Функциониране на системите в случай на
наводняване*
Пътнически кораби, построени на или след
1 юли 2010 г., се проектират така, че системите,
описани в Правило II-2/21.4, да функционират
безпроблемно, когато корабът търпи наводняване
във всеки един водонепроницаем отсек.
3. Оперативна информация след наводняване
С цел предоставяне на оперативна информация на капитана за безопасно завръщане в
пристанището след наводняване, пътнически
кораби, построени на или след 1 януари 2014 г.:
1. разполагат с бордови компютър, отчитащ
устойчивостта; или
2. получават подкрепа от брега въз основа
на насоките, разработени от Организацията**.
* Вж. Временните пояснителни бележки относно
оценката на възможностите за функциониране
на системите на пътнически кораби след пожар
или наводняване (MSC.1/Circ.1369).
** Вж. Ръководството за предоставяне на оперативна информация на капитана на пътнически
кораб за безопасно завръщане в пристанището
на собствен ход или на буксир (MSC.1/Circ.1400).“
ГЛАВА III
С П А С И Т Е Л Н И С Р Е Д С Т В А
И
У С Т Р О Й С Т В А
ЧАСТ В
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИТЕ И СПАСИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА
Правило 20 – Оперативна готовност, поддържане и проверки
2. В параграф 11.2 се добавя следната нова
точка 4 след съществуващата точка 3:
„.4 Независимо от точка 3 по-горе експлоатационният тест на устройствата за освобождаване
на свободно падащите спасителни лодки се извършва или чрез спускане по метода „свободно
падане“ само с оперативния екипаж на борда,
или чрез симулативно спускане, което се извършва въз основа на насоките, разработени от
Организацията*.“
ГЛАВА V
Б Е З О П А С Н О С Т
Н А
К О Р А Б О П Л А В А Н Е Т О
Правило 14 – Комплектуване на корабите с
екипаж
3. Съществуващият параграф 2 се заменя със
следния нов параграф:
„2. За всеки кораб, за който се прилага глава І,
Администрацията трябва:
*Вж. Мерки за предотвратяване на инциденти
със спасителни лодки (MSC.1/Circ.1206/Rev.1).
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1. да осиг у ри подход ящо безопасно комплектуване на кораба с екипаж с достатъчна
численост, следвайк и прозрачна процед у ра,
имайки предвид съответните указания, приети
от Организацията**; и
2. да издаде подходящ документ за безопасно
комплектуване на кораба с екипаж с достатъчна численост или еквивалентен документ като
доказателство за безопасното комплектуване на
кораба с екипаж с достатъчна численост, счетено
за необходимо с цел спазване на разпоредбите
на параграф 1.
**Вж. Принципите за безопасно комплектуване
на кораби с екипаж с достатъчна численост, приети от Организацията с Резолюция A.1047(27).“
ГЛАВА VI
П Р Е В О З

Н А

Т О В А Р И

ЧАСТ A
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4. Следното ново правило 5-2 се добавя след
съществуващото правило 5-1:
„Правило 5-2 – Забрана за смесване на насипни течни товари и производствени процеси по
време на рейса
1. Забранява се физическото смесване на
насипни течни товари по време на рейса. Под
физическо смесване се има предвид процес, в
който се използват товарните помпи и тръбопроводи на кораба за вътрешно смесване на два
или повече различни товари с намерението да се
получи товар с ново продуктово предназначение.
Тази забрана не пречи на капитана да предприема прехвърляне на товари с цел безопасността
на кораба или опазването на морската среда.
2. Забраната в параграф 1 не се прилага по
отношение на смесването на продукти, използвани в изследването, и използването на минерални
ресурси от морското дъно на борда на кораби,
използвани за извършване на такива операции.
3. Забранява се какъвто и да е производствен
процес на борда на кораб по време на рейса.
Под производствени процеси се има предвид
всяка умишлена операция, в която се извършва
химична реакция между товара на кораба и
всяко друго вещество или товар.
4. Забраната в параграф 3 не се прилага по
отношение на производствени процеси на товари,
използвани в изследването, и използването на
минерални ресурси от морското дъно на борда
на кораби, използвани за извършване на такива
операции*.
*Вж. Насоките за транспорт и обработка на ограничени количества опасни и вредни течни товари
насипно на борда на кораби, обслужващи офшорната
индустрия (Резолюция A.673(16), с поправките и
измененията).“
ГЛАВА VII
П Р Е В О З
Н А
О П А С Н И
Т О В А Р И
ЧАСТ A
ПРЕВОЗ НА ОПАКОВАНИ ОПАСНИ ТОВАРИ
Правило 4 – Документи
5. Текстът на правилото се заменя със следния:
„1. Транспортната информация, свързана с
превоза на опаковани опасни товари, и сер-
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тификатът за опакован товар в контейнер или
на пътно превозно средство трябва да бъдат в
съответствие със съответните разпоредби на
Международния кодекс за превоз на опасни
товари по море и да се предоставят на лицето
или организацията, посочена от пристанищните
власти на съответната държава.
2. Всеки кораб, превозващ опаковани опасни
товари, трябва да има специален списък, манифест
или товарен план, показващ съгласно съответните
разпоредби на Международния кодекс за превоз
на опасни товари по море опасните товари на
борда и тяхното разположение. Копие от един от
тези документи се предоставя преди отпътуването на лицето или организацията, посочена от
пристанищните власти на съответната държава.“
ГЛАВА XI
С П Е Ц И А Л Н И
М Е Р К И
З А
П О В И Ш А В А Н Е
Н А
М О Р С К А Т А
Б Е З О П А С Н О С Т
Правило 2 – Засилени проверки
6. Думите „инструкциите, приети от Събранието на Организацията с Резолюция А.744(18)“
се заменят с думите „Международния кодекс за
разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени
танкери, 2011 (2011 ESP Code), приет от Събранието на Организацията с Резолюция A.1049(27)“.
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Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.350(92) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 21 юни 2013 г. В сила
за Република България от 1 януари 2015 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията
за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Припомняйки още член VIII (б) на Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г.,
наричана по-долу „Конвенцията“, относно
процедурите за изменение на Приложението
към Конвенцията, с изключение на разпоредбите на глава I от него,
След като разгледа на седемдесет и седмата си сесия измененията към Конвенцията,
предложени и оповестени в съответствие с
член VIII (б) (i) от нея:
1. Приема в съответствие с член VIII (б) (iv)
от Конвенцията изменения към Конвенцията,
текстът на които е даден в Приложението към
настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII (б)
(vi) (2) (бб) от Конвенцията, че измененията
се считат за приети на 1 юли 2014 г., освен
ако преди тази дата повече от една трета от
Договарящите се правителства по Конвенцията или Договарящите се правителства,
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ДЪРЖАВЕН

чийто обединен търговски флот съставлява
не по-малко от 50 % от брутния тонаж на
световния търговски флот, не са изразили
своите възражения срещу поправките;
3. Приканва Договарящите се правителства
да имат предвид, че в съответствие с член
VIII (б) (vii) (2) на Конвенцията измененията
влизат в сила на 1 януари 2015 г. с тяхното
приемане в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията
да изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащ
се в Приложението, на всички Договарящи
се правителства по Конвенцията;
5. Изисква още Генералният секретар да
предаде копия на тази резолюция и нейното
Приложение на Членовете на Организацията,
които не са Договарящи се правителства по
Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЛАВА III
С П А С И Т Е Л Н И С Р Е Д С Т В А
И
У С Т Р О Й С Т В А
ЧАСТ Б
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИ И СПАСИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА
Правило 19 – Аварийно обучение и тренировки
1 Съществуващият текст на параграфи 2.2 и
2.3 се заменя със следния текст:
„2.2 На кораб, извършващ плаване, на който
се предвижда пътниците да бъдат на борда повече
от 24 часа, събирането на наскоро качилите се
пътници се извършва преди или непосредствено
след като корабът отплава. Пътниците трябва
да бъдат инструктирани относно използването
на спасителните жилетки и действията, които
да предприемат в случай на авария.
2.3 Когато се качват нови пътници, трябва да
се направи брифинг за безопасност на пътниците
непосредствено преди заминаването или веднага
след заминаването. Брифингът включва инструкциите, изисквани от нормативните правила 8.2
и 8.4, и се извършва с помощта на съобщение на
един или повече езици, които има вероятност
да бъдат разбрани от пътниците. Съобщението
се прави на кораба посредством публичната
система за оповестяване или от други подобни
средства, посредством които е вероятно да се чуе
поне от пътниците, които още не са го чули по
време на пътуването. Брифингът може да бъде
включен в учебния сбор, който се изисква от
параграф 2.2. Информационни карти или плакати
или видеопрограми, показани на видеодисплеи
на кораба, могат да се използват за допълване
на брифинга, но не могат да бъдат използвани,
за да се замени съобщението.“
2 След съществуваща точка 3.2 се добавя нов
параграф 3.3, както следва:
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„3.3 Членовете на екипажа, които влизат в
затворени пространства или имат спасителни
отговорности, трябва да участват в тренировки
за влизане в затворено пространство и спасяване,
които се извършват на борда на кораба най-малко
веднъж на всеки два месеца.“
3 Съществуващите раздели 3.3 и 3.4 се преномерират като 3.4 и 3.5, съответно. В предишния
параграф 3.4.2 позоваването на „параграф 3.3.1.5“
се заменя с позоваване на „параграф 3.4.1.5“ и в
преномерирания параграф 3.4.3 позоваването на
„параграфи 3.3.4 и 3.3.5“ се заменя с позоваване
на „параграфи 3.4.4 и 3.4.5“.
4 След преномерирания раздел 3.5 се добавя
следният нов раздел:
„3.6 Тренировки за влизане в затворени пространства и за спасяване
3.6.1 Тренировките за влизане в затворени
пространства и за спасяване трябва да се планират и провеждат по безопасен начин, като
се вземат предвид, когато е уместно, насоките,
предоставени в препоръките, разработени от
Организацията*.
3.6.2 Всяка тренировка за влизане в затворени
пространства и за спасяване трябва да включва:
1. проверка и използване на лични предпазни
средства, необходими за влизане;
2. проверка и използване на комуникационно
оборудване и процедури;
3. проверка и използване на инструменти за
измерване на налягането в затворени помещения;
4. проверка и използване на спасителни средства и процедури; и
5. инструкции за оказване на първа помощ и
техники за реанимация.“
5 В параграф 4.2, в края на алинея 0.3 думата „и“ се заличава; в края на точка 0.4 точката
„.“ се заменя с думата „и“; и след алинея 0.4 се
добавя следната нова алинея:
„.5 Рисковете, свързани със затворени помещения и бордови процедури за безопасно влизане в
такива помещения, които трябва да вземат предвид, когато е уместно, ръководството, осигурено
в препоръки, разработени от Организацията*.
6 В параграф 5 след думите „противопожарни
тренировки,“ се добавят думите „тренировки за
влизане в затворени пространство и спасяване,“.
ГЛАВА V
Б Е З О П А С Н О С Т Н А К О РА Б О 
П Л А В А Н Е Т О
Правило 19 – Транспортни изисквания за корабните навигационни системи и оборудване
7 В алинея 1.2.1 думите „1.2.2 и 1.2.3“ се заменят с думите „1.2.2, 1.2.3 и 1.2.4“.
8 В алинея 1.2.2 думата „и“ в края на алинеята се заличава и в точка 1.2.3 точката „.“ се
заменя с думата „и“.
9 След съществуващата алинея 1.2.3 се добавя
следната нова алинея:
„.4 бъдат оборудвани със системата, изисквана
в параграф 2.2.3, както следва:
* Вж. Преразгледаните препоръки за влизане в
затворени пространства на борда на кораби, приети от Организацията чрез Резолюция A.1050(27).
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1. пътнически кораби независимо от техния
размер не по-късно от първия преглед* след
1 януари 2016 г.;
2. товарни кораби от 3000 бруто тона и нагоре
не по-късно от първия преглед * след 1 януари
2016 г.;
3. товарните кораби с брутен тонаж 500 и
повече, но по-малко от 3000 бруто тона, не покъсно от първия преглед*, след 1 януари 2017 г.;
4. товарните кораби със 150 бруто тона и повече, но по-малко от 500 бруто тона не по-късно
от първия преглед *, след 1 януари 2018 г.
Вахтената алармена система на мостика трябва
да е в експлоатация, когато корабът е на ход.
Разпоредбите на параграф 2.2.4 се прилагат
и за корабите, построени преди 1 юли 2002 г.
*Вж. Единното тълкуване на понятието първи
преглед, посочено в правила на SOLAS (MSC.1/
Circ.1290).“
10. След новата алинея 1.2.4 се добавя следният нов параграф:
„1.3 Администрациите могат да освободят
кораби от прилагането на изискванията на параграф 1.2.4, когато тези кораби ще бъдат снети
от експлоатация за постоянно в рамките на две
години след датата на прилагане, посочена в
алинеи 1.2.4.1 до 1.2.4.4.“
ГЛАВА XI-1
С П Е Ц И А Л Н И Т Е М Е Р К И З А
З А С И Л В А Н Е Н А М О Р С К А Т А
Б Е З О П А С Н О С Т
Правило 1 – Оторизиране на признати организации
11 Съществуващият текст на Правило 1 се
заменя със следния текст:
„Администрацията трябва да разреши на организациите, посочени в Правило I/6, включително
класификационни организации, в съответствие
с разпоредбите на тази Конвенция и с Кодекса
за признатите организации (Кодекс ПО), състоящи се от част 1 и част 2 (разпоредбите на
които трябва да се третират като задължителни)
и част 3 (разпоредбите на които трябва да се
третират като препоръчителни), както е приета
от Организацията чрез Резолюция MSC.349(92),
както може да бъде изменена от Организацията,
при условие че:
(а) изменения на част 1 и част 2 на Кодекс
ПО са приети, влезли в сила и ефективни в
съответствие с разпоредбите на член VIII от
настоящата Конвенция;
(б) изменения на част 3 на Кодекс ПО са
приети от Комитета по морска безопасност в
съответствие с Правилника за дейността му; и
(в) всички изменения, приети от Комитета по
морска безопасност и Комитета за опазване на
морската среда, са идентични и влизат в сила
или ефективни по същото време в зависимост
от случая.“
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Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.366(93) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 22 май 2014 г. В сила
за Република България от 1 януари 2016 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията
за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Припомняйки още член VIII (б) на Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г.,
наричана по-долу „Конвенцията“, относно
процедурите за изменение на Приложението
към Конвенцията с изключение на разпоредбите на глава I от него,
Припомняйки освен това, че Комитетът
прие Кодекса за прилагане на задължителните
инструменти на ИМО (III Code) с Резолюция
A.1070(28),
Обръщайки особено внимание на това
предложените изменения към Конвенцията
да наложат задължителното използване на
Кодекса за прилагане на задължителните
инструменти на ИМО,
След като разгледа на деветдесет и третата си сесия измененията към Конвенцията,
предложени и оповестени в съответствие с
член VIII (б) (i) от нея:
1. Приема, в съответствие с член VIII (б)
(iv) от Конвенцията изменения към Конвенцията, текстът на които е даден в Приложението
към настоящата резолюция;
2. Определя, че в съответствие с новото
правило 2 на глава XIII, когато думите „препоръчително е“ се използват в Кодекса за
прилагане на задължителните инструменти
на ИМО (Приложение към Резолюция A.1070
(28), те трябва да се четат като „трябва“, с
изключение на параграфи 29, 30, 31 и 32;
3. Определя още в съответствие с член VIII
(б) (vi) (2) (бб) от Конвенцията, че измененията
се считат за приети на 1 юли 2015 г., освен
ако преди тази дата повече от една трета от
Договарящите се правителства по Конвенцията или Договарящите се правителства,
чийто обединен търговски флот съставлява
не по-малко от 50 % от брутния тонаж на
световния търговски флот, не са изразили
своите възражения срещу поправките;
4. Приканва Договарящите се правителства
да имат предвид, че в съответствие с член
VIII (б) (vii) (2) на Конвенцията измененията
влизат в сила на 1 януари 2016 г. с тяхното
приемане в съответствие с параграф 2 по-горе;
5. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията
да изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащ
се в Приложението, на всички Договарящи
се правителства по Конвенцията;
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6. Изисква още Генералният секретар да
предаде копия на тази резолюция и нейното
Приложение на Членовете на Организацията,
които не са Договарящи се правителства по
Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЛАВА XIII
П Р О В Е Р К А Н А С Ъ О Т В Е Т С Т В И Е Т О
Нова глава XIII се добавя след съществуващата глава XII, както следва:
„ГЛАВА XIII
П Р О В Е Р К А Н А С Ъ О Т В Е Т С Т В И Е Т О
Правило 1 – Определения
1. Одит означава систематичен, независим и
документиран процес за получаване на одитни
доказателства и обективното им оценяване с цел
да се определи степента, до която са изпълнени
критериите на одита.
2. Схема за одит означава схемата на държава – членка на ИМО, установена от Организацията, като се имат предвид насоките, разработени
от Организацията*.
3. Кодекс за прилагане на инструменти означава Кодекса за прилагане на инструментите
на ИМО (III Code), приет от Организацията с
Резолюция A.1070(28).
4. Одиторски стандарт означава Кодекса за
прилагане.
Правило 2 – Приложение
Договарящите се правителства използват
разпоредбите на Кодекса за прилагане при изпълнение на техните задължения и отговорности,
съдържащи се в настоящата Конвенция.
Правило 3 – Проверка на съответствието
1. Всяко Договарящо се правителство е обект
на периодични одити от Организацията в съответствие с одиторския стандарт за проверка на
съответствието със и прилагането на настоящата
Конвенция.
2. Генералният секретар на организацията е
отговорен за администрирането на схемата за
одит въз основа на насоките, разработени от
Организацията*.
3. Всяко Договарящо се правителство носи
отговорност за улесняване на процеса по извършване на одита и изпълнението на програма за
действия, свързани с констатациите, въз основа
на насоките, приети от Организацията*.
4. Одитът на всички Договарящи се правителства трябва:
1. да бъде основан на обща схема, разработена от Генералния секретар на Организацията,
като се имат предвид насоките, разработени от
Организацията*; и
2. да се провежда периодично, като се имат
предвид насоките, разработени от Организацията*.
*Вж. Рамката и процедурите за схемата за одит
на държави – членки на ИМО, приета от Организацията с Резолюция A.1067(28).“
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Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.380(94) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 21 ноември 2014 г. В
сила за Република България от 1 юли 2016 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията
за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Припомняйки още член VIII (б) на Международната конвенция за безопасност на човешкия
живот на море (SOLAS) от 1974 г., наричана
по-долу „Конвенцията“, относно процедурите за
изменение на Приложението към Конвенцията с
изключение на разпоредбите на глава I от него,
След като разгледа на деветдесет и четвъртата си сесия измененията към Конвенцията,
предложени и оповестени в съответствие с
член VIII (б) (i) от нея:
1. Приема в съответствие с член VIII (б) (iv)
от Конвенцията изменения към Конвенцията,
текстът на които е даден в Приложението към
настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII (б)
(vi) (2) (бб) от Конвенцията, че измененията
се считат за приети на 1 януари 2016 г., освен
ако преди тази дата повече от една трета от
Договарящите се правителства по Конвенцията или Договарящите се правителства,
чийто обединен търговски флот съставлява
не по-малко от 50 % от брутния тонаж на
световния търговски флот, не са изразили
своите възражения срещу поправките;
3. Приканва Договарящите се правителства
да имат предвид, че в съответствие с член
VIII (б) (vii) (2) на Конвенцията измененията
влизат в сила на 1 юли 2016 г. с тяхното приемане в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията
да изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащ
се в Приложението, на всички Договарящи
се правителства по Конвенцията;
5. Изисква още Генералният секретар да
предаде копия на тази резолюция и нейното
Приложение на Членовете на Организацията,
които не са Договарящи се правителства по
Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЛАВА ІІ-2
КОНС Т Р У К Ц И Я – П Р О Т И В О П О Ж А Р Н А
З А Щ И Т А ,
О Т К Р И В А Н Е
И
Г А С Е Н Е
Н А
П О Ж А Р И
ЧАСТ С
ПОТИСК АНЕ НА ПОЖ АРИ
Правило 10 – Гасене на пожари
1. Заглавието на параграф 5.2 се заменя със
следното:
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„5.2 Машинни помещения категория А, в
които се намират двигатели с вътрешно горене“.
ГЛАВА VI
П Р Е В О З Н А Т О В А Р И И
Т Е Н И
Г О Р И В А

Н Е Ф -

ЧАСТ A
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правило 2 – Информация за товара
2. Следните нови параграфи от 4 до 6 се добавят след съществуващия параграф 3:
„4. В случай на товари, превозвани в контейнер*, с изключение на контейнери, превозвани
върху рама на шаси или ремарке, превозени на
борда или извозени от борда на ро-ро кораби,
които извършват къси международни рейсове съгласно определението в Регламент III/3,
брутната маса съгласно точка 2.1 от настоящото
правило се проверява от товародателя по един
от следните начини:
* Понятието „контейнер“ трябва да се приема
със същото значение съгласно определението в
Меж дународната конвенция за безопасност на
контейнерите (CSC) от 1972 г. с измененията и
допълненията. Следва да се вземат под внимание
Насоките за одобрението на морски контейнери
за използване в открито море (MSC/Circ.860) и
Преразгледаните препоръки за хармонизирано
тълкуване и прилагане на Международната конвенция за безопасност на контейнерите от 1972 г., с
измененията и допълненията (CSC.1/Circ.138/Rev.1).

1. п ре т егл я не на кон т ей нера, с ъд ърж а щ
опакован товар, с помощта на калибрирано и
сертифицирано оборудване; или
2. претегляне на всички опаковани товари и
товарни единици, включително масата на палети,
дънидж и други укрепващи материали за опаковане в контейнера, и добавяне на собствената маса
(тарата) на контейнера към сбора на отделните
маси посредством сертифициран метод, одобрен
от компетентните органи на държавата, в която
е комплектуван контейнерът.
5. Товародателят на контейнера трябва да се
увери, че установената брутна маса* е декларирана в транспортния документ. Транспортният
документ трябва да бъде:
1. подписан от лице, надлежно упълномощено
от товародателя; и
2. представен на капитана или негов представител, както и на представител на терминала
достатъчно рано съгласно изискванията на капитана на кораба или неговия представител, така
че да може да бъде използван при изготвянето
на товарния план на кораба**.
6. Ако транспортният документ, придружаващ комплектувания контейнер, не съдържа
* Вж. Насоките за установената брутна маса на
контейнер, превозващ товар (MSC.1/Circ.1475).
** Този документ може да бъде представен с помощта на техники за електронен обмен на данни,
като например EDP или EDI. Подписът може да
бъде електронен подпис или може да бъде заменен с името (изписано с главни букви) на лицето,
упълномощено да го подпише.
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установената брутна маса и капитанът на кораба
или неговият представител и представителят
на терминала не са полу чили установената
бру тна маса на комплект у вани я контейнер,
той не трябва да бъде натоварен на кораба.“
ГЛАВА XI-1
СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШ А В А Н Е
Н А
М О Р С К А Т А
Б Е З О П А С Н О С Т
3. Следното ново правило 7 се добавя след
съществуващото правило 6:
„Правило 7 – Уред за отчитане на атмосферните
условия в затворени пространства
Всеки кораб, за който се прилага глава I, трябва
да има на борда подходящ преносим уред или
уреди за отчитане на атмосферните условия***.
Като минимум те трябва да могат да измерват
концентрациите на кислород, запалими газове
или пари, сероводород и въглероден оксид преди
влизане в затворени пространства****. Уредите,
налични на борда съгласно други изисквания,
могат да отговарят на настоящото правило.
Трябва да се осигурят подходящи средства за
калибриране на тези уреди.
*** Вж. Насоките за улесняване на избора на преносими уреди за отчитане на атмосферните условия
в затворени пространства съгласно правило XI-1/7
от SOLAS (MSC.1/Circ.1477).
**** Вж. Преразгледаните препоръки за влизане
в затворени пространства на борда на кораби (Резолюция A.1050(27).“
ПРИТУРК А
СВИДЕТЕЛСТВА
Списък на оборудването във връзка със
Свидетелството за сигурност на оборудването
на товарен кораб (Form C)
Списък на оборудването във връзка със
Свидетелството за сигурност на оборудването
на товарен кораб (Form E)
4. Раздел 2 от Свидетелството за сигурност
на оборудването на товарен кораб (Form C) и
Свидетелството за сигурност на оборудването на
товарен кораб (Form E) се заменя със следното:
„2. Подробна информация за спасителните средства
1. Общ брой на лицата, за които са осигурени
спасителни средства ..........................................……
Ляв борд
Десен борд
2. Общ брой на спаси- ........................................
телните лодки, спуска- ........................................
ни с лодбалки
.......................................
2.1 Общ брой на лицата, ........................................
които могат да поберат ........................................
лодките
........................................
2.2 Брой на самоизпра- ........................................
вящите се частично за- ........................................
крити спасителни лодки ........................................
(правило III/431)
.......................................
2 .3 Бр ой на изц я ло ........................................
закритите спасителни ........................................
лодки (правило III/31 и ........................................
раздел 4.6 от Кодекса за
спасителните средства) ........................................
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2.4 Брой на спасителните лодки с автономна
въздушна система (правило III/31 и раздел 4.8
от Кодекса за спасителните средства)
2.5 Брой на спасителните лодки с противопожарна защита (правило
III/31 и раздел 4.9 от
Кодекса за спасителните средства)
2.6 Други спасителни
лодки
2.6.1 Брой
2.6.2 Вид
3. Общ брой на свободно
падащите спасителни
лодки
3.1 Общ брой на лицата,
които могат да поберат
лодките
3.2 Брой на изцяло зак ри т и т е сп аси т е л н и
лодки (правило III/31 и
раздел 4.7 от Кодекса за
спасителните средства)
3.3 Брой на спасителните лодки с автономна
въздушна система (правило III/31 и раздел 4.8
от Кодекса за спасителните средства)
3.4 Брой на спасителните лодки с противопожарна защита (правило
III/31 и раздел 4.9 от
Кодекса за спасителните средства)
4. Брой на моторните спасителни лодки
(вк л ючен и в о бщ и я
брой на спасителните
лодки в точки 2 и 3
по-горе)
4.1 Брой на спасителните лодки, снабдени
с прожектори
5. Брой на дежурните
лодки
5.1 Брой на лодк ите
(вк л ючен и в о бщ и я
брой на спасителните
лодки в точки 2 и 3
по-горе)
6. Спасителни плотове
6.1 Тези, за които се
изискват одобрени спускателни устройства
6.1.1 Брой на спасителните плотове
6.1.2 Брой на лицата,
които могат да поберат
плотовете
6.2 Тези, за които не
се изискват одобрени
спускателни устройства
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6.2.1 Брой на спасителните плотове
6.2.2 Брой на лицата,
които могат да поберат
плотовете
6.3 Брой на спасителните плотове, изисквани
от правило III/31.1.4
7. Брой на спасителните
кръгове
8. Брой на спасителните
жилетки
9. Брой на хидротермокостюмите
9.1 Общ брой
9.2 Брой на костюмите,
отговарящи на изискванията за спасителните
жилетки
10. Брой на термозащитните костюми
11. Радиообзавеждане
на спасителните средства
11.1 Брой на средствата
за позициониране при
търсене и спасяване
11.1.1 Радарни транспондери (SART)
11.1. 2 A I S р а д а р н и
т р а н с п о н д е р и (A I S SART)
11.2 Брой на VHF радиотелефонните апаратури
за двустранна връзка“
1388
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Изменения на Приложението към Междуна
родната конвенция за безопасност на човеш
кия живот на море от 1974 г. с измененията
и допълненията
(Приети с Резолюция 1 на Конференцията на
договарящите правителства по Международната конвенция за безопасност на човешкия
живот на море от 1974 г., приета на 12 декември 2002 г. В сила за Република България от
1 юли 2004 г.)
Конференцията,
Като има предвид целите и принципите
на Устава на Организацията на обединените
нации относно поддържането на международния мир и сигурност и насърчаване на
приятелски отношения и сътрудничеството
между държавите,
Дълбоко загрижена за световната ескалация на актове на тероризъм във всичките му
форми, които застрашават или отнемат невинни човешки животи, застрашават основните
свободи и сериозно накърняват достойнството
на човешките същества,
Като осъзнава значението и важността
на корабоплаването за Световната търговия
и икономика и следователно решена да пази
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световната верига на доставка от всякакви
нарушения в резултат на терористични атаки
срещу кораби, пристанища, офшорни терминали или други съоръжения,
Като отчита, че незаконни действия срещу
корабоплаването застрашават безопасността
и сигурността на лица и имущество, оказват
сериозно въздействие върху функционирането
на морски услуги и подкопават доверието на
народите на света в безопасността на морското
корабоплаване,
Като от чита, че на личието на так ива
действия е предмет на сериозна загриженост
от страна на международната общност като
цяло, а също като признава значението на
ефективното и икономическото движение на
световната търговия,
Убедени от спешната необходимост от
разработване на международното сътрудничество между страни-членки в разработването
и приемането на ефективни и практически
мерки в допълнение към тези, които вече са
приети от Международната морска организация (наричана по-нататък Организацията),
за предотвратяване и противодействие на
незаконни актове, насочени срещу корабоплаването в своя широк смисъл,
Припомн яйк и резолюци ята на Съвета
за сигурност на ООН 1373(2001), приета на
28 септември 2001 г., изискваща страни-членки да предприемат мерки за предотвратяване
и противодействие на терористични актове,
включително призоваваща членките да приложат изцяло антитерористични конвенции,
Като отчита Кооперативен Г8 акт по отношение на сигурност на транспорта (в частност
раздел морска сигурност от него), одобрен от
лидерите на Г8 по време на срещата им на
върха в Кананаскис, Alberta (Канада), през
юни 2002 г.,
Като припомня член VIII (в) на Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (наричана по-нататък
Конвенцията) във връзка с процедурата за
изменение на Конвенцията от Конференция
на Договарящите се правителства,
Като отбел язва Резолюци я A.924 (22),
озаглавена „Преглед на мерки и процедури
за предотвратяване на терористични актове,
които заплашват сигурността на пътниците и
екипажа и безопасността на корабите“, приета
от Общото събрание на Организацията на
20 ноември 2001 г., което inter alia:
(а) признава необходимостта Организацията да прегледа, с намерение да се преразгледат, съществуващите меж дународни
правни и технически мерки и да се помисли
за подходящи нови мерки за предотвратяване
и потискане на тероризма срещу кораби и за
подобряване на сигурността на борда и на
брега, за да се намали рискът за пътниците,
екипажа и личния състав на пост на борда
на корабите и в пристанищните райони и за
корабите и техните товари;
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и
(б) изисква Организациите, Комитетът по
морска безопасност, Правният комитет и Комитетът за подпомагане под ръководството на
Съвета да предприемат, на основата на висок
приоритет, преглед, за да се установи дали
е налице необходимост да се актуализират
инструментите, посочени в преамбюлните
параграфи на горепосочената резолюция и
други съответни ИМО инструменти, в техния
обхват и/или да приемат други мерки за сигурност и в светлината на такъв преглед да
предприемат действия в зависимост от случая;
С лед к ат о и ден т ифи ц и ра Ре з о л юц и я
A.584(14), озаглавена „Мерки за предотвратяване на незаконни действия, които застрашават сигурността на корабите и сигурността
на техните пътници и екипаж“, MSC/Circ.443
за „Мерки за предотвратяване на незаконни
действия срещу пътници и екипаж на борда
на корабите“ и MSC/Circ.754 за „Сигурност
на пасажерски ферибот“ сред инструментите
на ИМО, свързани с обхвата на Резолюция
A.924(22),
Като припомн я Резолюци я 5 „Бъдещи
изменения в глава XI от 1974 г. от Конвенция SOLAS относно специалните мерки за
засилване на морската безопасност“, приета
от провелата се през 1994 г. Конференция на
Договарящите се страни по Международната
конвенция за безопасност на човешкия живот
на море от 1974 г.,
След като разгледа промени в Приложението на Конвенцията, предложени и разпространени до всички членове на Организацията
и до всички Договарящи се правителства на
Конвенцията:
1. Приема в съответствие с член VIII (в) (II)
от Конвенцията изменения на Приложението
на Конвенцията, текстът на което е даден в
приложението към настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII (б)
(VI) (2) (бб) от Конвенцията, че посочените
по-горе изменения се считат за приети на
1 януари 2004 г., освен ако преди тази дата
повече от една трета от Договарящите правителства към Конвенцията или Договарящите
се правителства, чийто обединен търговски
флот съставлява не по-малко от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, не
са обявили своите възражения по отношение
на измененията;
3. Приканва Договарящите се правителства
по Конвенцията да отбележат, че в съответствие с член VIII (б) (VII) (2) от Конвенцията споменатите изменения влизат в сила на
1 юли 2004 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар на организацията в съответствие с член VIII (б) (о)
на Конвенцията да изпраща заверени копия от
настоящата резолюция и текстът на измененията, съдържащи се в приложението към всички
Договарящи се правителства по Конвенцията;
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5. Изисква още Генералният секретар да
предава копия на тази резолюция и нейното
приложение до всички членове на Организацията, които не са Договарящи се правителства
по Конвенцията.
ГЛАВА V
Б Е З О П А С Н О С Т Т А
Н А
К О Р А Б О П Л А В А Н Е Т О

Правило 19 – Транспортни изисквания за корабните навигационни системи и оборудване
1 Съществуващите алинеи 4, 5 и 6 на параграф 2.4.2 се заменят със следния текст:
„4 В случай на кораби, различни от пътнически кораби и танкери, на 300 бруто тона и
нагоре, но по-малко от 50 000 бруто тона, не
по-късно от първия преглед на оборудването
за безопасност* след 1 юли 2004 г. или до
31 декември 2004 г. според това, кое настъпи
по-рано; и“
2 Следното ново изречение се добавя в края
на съществуващата алинея 7 на параграф 2.4:
„Кораби, оборудвани с AIS, трябва да поддържат AIS в експлоатация през цялото време,
освен когато международни споразумения,
правила или стандарти предвиждат защита
на навигационната информация.“
ГЛАВА XI
С П Е Ц И А Л Н И Т Е М Е Р К И З А
З А С И Л В А Н Е Н А М О Р С К А Т А
Б Е З О П А С Н О С Т

3 Съществуващата глава XI се преномерира
като глава XI-1.
Правило 3 – идентификационен номер на
кораба
4 Следният текст се добавя след заглавието
на правилото:
„(Параграфи 4 и 5 се прилагат към всички кораби, за които се прилага настоящото
правило. За кораби, построени преди 1 юли
2004 г. изискванията на параграфи 4 и 5 трябва да бъдат спазени не по-късно от първото
насрочено влизане в сух док на кораба след
1 юли 2004 г.).
5 Съществуващият параграф 4 се заличава
и се добавя следният текст:
„4. Идентификационният номер на кораба,
трябва да бъде трайно маркиран:
1. н а видно място или на кърмата на кораба или на двата борда на корпуса, в
средата на кораба на ляв и десен борд,
над пределната товарна линия или от
двете страни на надстройка, ляв и
десен борд или на лицевата страна на
надстройката или, в случая на пътническите кораби, върху хоризонтална
повърхност, видима от въздуха; и
*Първият преглед на оборудването за безопасност
е първият годишен преглед на първата периодична
проверка или първото подновяване на преглед на
оборудването за безопасност, което трябва да се
състои, първо, след 1 юли 2004 г. и в допълнение
в случай на кораби в строителство – първоначалният преглед.
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2 н
 а леснодостъпно място или на една от
преградите на крайните напречни прегради на машинните отделения, както
са определени в Правило II-2/3.30, или
на един от люковете или в случай на
танкери в помпеното помещение или
на кораби с ро-ро помещения, както
са определени в Правило II-2/3.41, на
една от крайните напречни прегради
на ро-ро пространствата.
5.1 Постоянната маркировка трябва да се
вижда ясно, далеч от всички други маркировки
върху корпуса, и трябва да бъде боядисана в
контрастен цвят.
5.2 Постоянната маркировка, посочена
в точка 4.1, трябва да бъде не по-малко от
200 мм висока. Постоянната маркировка, посочена в параграф 4.2, не трябва да е по-малка
от 100 мм висока. Ширината на маркировките
трябва да бъде пропорционална на височината.
5.3 Постоянната маркировка може да бъде
направена чрез повдигнати букви или чрез
рязане или чрез пробиване или от друг еквивалентен метод за маркиране на идентификационния номер на кораб, който гарантира,
че маркировката не може лесно да се заличи.
5.4 На корабите, построени от материал,
различен от стомана или метал, Администрацията одобрява метода на маркиране на
идентификационния номер на кораба.“
6 Следното ново правило 5 се добавя след
съществуващото правило 4:
„Правило 5 – Непрекъснат запис на прогнозата
1 На всеки кораб, за който глава I се прилага,
се издава непрекъснат запис на прогнозата.
2.1 Непрекъснат запис на прогнозата е
предназначен да осигури запис на борда на
историята на кораба по отношение на информацията, записана в него.
2.2 За корабите, построени преди 1 юли
2004 г., Непрекъснатият запис на прогнозата
трябва, най-малко, да предостави историята
на кораба от 1 юли 2004 г.
3 Непрекъснат запис на прогнозата се
издава от Администрацията на всеки кораб,
който има право да плава под нейно знаме,
и съдържа най-малко следната информация:
1. и мето на държавата, под чието знаме
корабът има право да плава;
2. д атата, на която корабът е бил регистриран в тази държава;
3. корабният идентификационен номер в
съответствие с Правило 3;
4. и мето на кораба;
5. п ристанището, в което корабът е регистриран;
6. и мето на регистрирания собственик(ци)
и техния регистриран адрес(и);
7. и мет о на рег ис т ри ра ни я беърбоу т
чартьор(и) и техните регистрирани
адрес(и), ако е приложимо;
8. и мето на Компанията, както е определено в Правило IX/1, регистрирания є
адрес и адрес(и), откъдето провежда дейности по управление на безопасността;
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9. и
 мето на всички класификационни
организации, от които корабът е класифициран;
10. и мето на Администрацията или на
Договарящото се правителство, или
на призната организаци я, която е
изда ла док у мента за съответствие
(или на временен документ за съответствие), определен в ISM Кодекса,
както е определено в Правило IX/1, за
Компанията, експлоатираща кораба,
и наименованието на органа, който е
извършил одита, въз основа на който е
бил издаден документ, ако е различен
от този, издаващ документа;
11. и мето на Администрацията или на
Договарящото се правителство, или
на призната организация, която е издала Сертификата за управление на
безопасността (или Временен сертификат за управление на безопасността),
определена в ISM Кодекса, както са
определени в Правило IX/1, на кораба
и името на органа, който е извършил
одита, въз основа на който е издаден
сертификатът, ако е различен от този,
който издава сертификата;
12. и мето на Администрацията или на
Договарящото се правителство, или на
призната организация по сигурността,
която е издала Международния сертификат за сигурност (или Временен
международен сертификат за сигурност
на кораба), посочено в част А от ISPS
Кодекса, както е определено в Правило
XI-2/1, на кораба и името на органа,
който е извършил проверката, въз
основа на която е издадено удостоверение, ако е различна от тази, която
е издала сертификат; и
13. д атата, на която корабът е престанал
да бъде регистриран в тази държава.
4.1 Всички промени, свързани с вписванията, посочени в параграфи от 3.4 до 3.12,
трябва да бъдат записани в Непрекъснат запис на прогнозата така, че да се предостави
обновена и актуална информация заедно с
историята на промените.
4.2 В случай на каквито и да било промени,
свързани с вписванията, посочени в точка 4.1,
Администрацията трябва да издаде, веднага
щом е практически възможно, но не по-късно
от три месеца считано от датата на промяната
на корабите, които имат право да плават под
нейно знаме, или преработена и актуализирана
версия на Непрекъснатия запис на прогнозата,
или съответните изменения към него.
4.3 В случай на каквито и да било промени,
свързани с вписванията, посочени в точка 4.1,
Администрацията, в очакване на въпроса за
преразгледана и актуализирана версия на Непрекъснатия запис на прогнозата, разрешава и
изисква или дружеството, както е определено
в Правило IX/1, или капитанът на кораба да
измени Непрекъснатия запис на прогнозата,
за да се отразят промените. В такива случаи,
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след като Непрекъснатият запис на прогнозата,
е изменен, Компанията съответно незабавно
уведомява Администрацията.
5.1 Непрекъснатият запис на прогнозата
трябва да бъде на английски, френски или
испански език. Освен това превод на Непрекъснатия запис на прогнозата на официалния
език или езици на Администрацията може да
бъде осигурен.
5.2 Непрекъснатият запис на прогнозата
трябва да бъде във формат, разработен от
Организацията, и трябва да се поддържа в
съответствие с насоките, разработени от Организацията. Всички предишни вписвания в
Непрекъснатия запис на прогнозата не могат
да бъдат модифицирани, изтрити или, по никакъв начин, заличени или скрити.
6 Когато даден кораб се прехвърля на
знамето на друга държава или корабът се
продава на друг собственик (или е поет от
друг беърбоут чартьор) или друга Компания
поема отговорността за експлоатацията на
кораба, Непрекъснатият запис на прогнозата
трябва да се остави на борда.
7 Когато един кораб следва да промени
знамето на държавата, под което плава,
Компанията уведомява Администрацията за
името на държавата, под чието знаме корабът
ще бъде прехвърлен, така че да се даде възможност на Администрацията да предаде на
тази държава копие от Непрекъснатия запис
на прогнозата, обхващащ периода, през който
корабът е бил под тяхна юрисдикция.
8 Когато корабът ще плава под знамето
на друга държава, правителството на която е
Договарящо се правителство, договарящото
правителство на държавата, под чието знаме
корабът е плавал до този момент, предава на
Администрацията възможно най-скоро, след
като трансферът се осъществи, копие от съответния Непрекъснат запис на прогнозата,
покриващ периода, през който корабът е под
тяхна юрисдикция, заедно с всеки Непрекъснат
запис на прогнозата, издаден на кораба преди
това от други държави.
9 Когато даден кораб ще плава под знамето
на друга държава, Администрацията трябва
да добави предишния Непрекъснат запис на
прогнозата към Непрекъснатия запис на прогнозата, който Администрацията ще издава на
кораба, така че да се осигури непрекъсната
история, предвидена от това правило.
10 Непрекъснат запис на прогнозата се
съхранява на борда на кораба и е на разположение за проверка по всяко време.“
7 Следната нова глава XI-2 се добавя след
предишна глава XI-1:
„ГЛАВА XI-2
С П Е Ц И А Л Н И
М Е Р К И
З А
З А С И Л В А Н Е Н А М О Р С К А Т А
С И Г У Р Н О С Т

Правило 1
Дефиниции
1 За целите на тази глава, освен ако изрично не е предвидено друго:
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1. Кораб за насипни товари означава кораб
за насипни товари, както е определен в Правило IX/1.6.
2. Химикаловоз означава химикаловоз, както
е определен в Правило VII/8.2.
3. Газовоз означава газовоз, както е определен в Правило VII/11.2.
4. Високоскоростен кораб означа ва високоскоростен кораб, както е определен в
Правило Х/1.2.
5. Мобилни офшорни платформи означава
механично задвижвани мобилни офшорни
платформи, както са определени в Правило
IX/1, не на място.
6. Нефтен танкер означава нефтен танкер,
както е определен в Правило II-1/2.12.
7. Компания означава компания, както е
определена в Правило IX/1.
8. Взаимодействие кораб/пристанище означава взаимодействията, които се случват,
когато даден кораб е пряко и непосредствено
засегнат от действия, включващи движението
на хора, стоки или осигуряване на пристанищни услуги към или от кораба.
9. Пристанищно съоръжение е място, както е
определено от Договарящото се правителство
или от определения орган, където се извършва
взаимодействието кораб/пристанище. Това
включва райони, като котвените стоянки,
рейдовете и подходи от морето, ако е уместно.
10. Дейност кораб/кораб означава всяка
дейност, която не е свързана с пристанищно
съоръжение, което включва прехвърляне на
стоки или хора от един кораб на друг.
11. Определени ят орган о зн ач а в а
организацията(ите) или администрацията(ите),
определени в рамките на Договарящото се
правителство като отговорни за гарантиране
на прилагането на разпоредбите на тази глава,
отнасящи се до сигурността на пристанищните
съоръжения и взаимодействието кораб/пристанище от гледна точка на пристанищните
съоръжения.
12. Международен кодекс за сигурността на
корабите и пристанищните съоръжения (ISPS
Кодекс) означава Международен кодекс за
сигурността на корабите и на пристанищните
съоръжения, състоящ се от част А (разпоредбите на която трябва да се третират като
задължителни) и част Б (разпоредбите на
която трябва да се третират като препоръчителни), както е приет на 12 декември 2002 г.
с Резолюция 2 на Конференцията на Договарящите се правителства по Международната
конвенция за безопасност на човешкия живот
на море от 1974 г., като може да се изменя от
Организацията, при условие че:
1. и зменени я са п риет и в част А от
Кодекса, въведени в сила и влезли в
действие в съответствие с член VIII от
настоящата конвенция относно процедурите за изменение, приложими към
Приложението, освен глава I; и
2. и зменения в част Б от Кодекса са
приети от Комисията по морска безопасност в съответствие с Правилника
за дейността є.
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13. Инцидент, свързан със сигурността
означава всяко подозрително действие или
обстоятелство, които застрашават сигурност
та на кораб, включително мобилна офшорна
платформа и високоскоростен плавателен съд,
или на пристанищните съоръжение или на
което и да е взаимодействие кораб/пристанище или която и да е дейност кораб/кораб.
14. Ниво на сигурност означава квалификация на степента на риска да се направи опит
за инцидент или такъв да се случи.
15. Декларация за сигурност означава споразумение, постигнато между кораб и/или
пристанищно съоръжение или друг кораб, с
който той има взаимодействие, определящо
мерките за сигурност, които всеки ще приложи.
16. Призната организация по сигурността
означава организация с подходящ опит в областта на сигурността и с подходящи знания за
кораба и пристанищната дейност с разрешение
за извършване на оценка или за проверка, или
одобрение, или дейност по сертифициране,
изисквани от настоящата глава или от част
A от ISPS Кодекса.
2 Терминът „кораб“, когато се използва в
правила от 3 до 13, включва мобилна офшорна
платформа и високоскоростен кораб.
3 Терминът „всички кораби“, когато се
използва в тази глава, означава всеки кораб,
за който тази глава се прилага.
4 Терминът „Договарящо се правителство“,
когато се използва в правила 3, 4, 7, 10, 11, 12 и
13, включва препратка към „Определен орган“.
Правило 2
Приложение
1 Тази глава се отнася за:
1. с ледните видове кораби, извършващи
международни пътувания:
1.1 п ътнически кораби, включително
високоскоростни пътнически плавателни съдове;
1.2 т оварни кораби, включително високоскоростен кораб, на 500 бруто
тона и повече; и
1.3 мобилни офшорни платформи; и
2. п ристанищни съоръжения, обслужващи
тези кораби, извършващи международни пътувания.
2 Независимо от разпоредбите на параграф
1.2 Договарящите се правителства решават
степента на прилагане на настоящата глава
и на съответните раздели на част А от ISPS
Кодекса за тези пристанищни съоръжения
на тяхна територия, които, въпреки че се
използват предимно от кораби, които не извършват международни пътувания, са необходими от време на време, за да обслужват
кораби, пристигащи от или заминаващи на
международно плаване.
2.1 Договарящите се правителства основават решенията си по силата на параграф
2 на оценка на сигурността на пристанищно
съоръжение, извършена в съответствие с разпоредбите на част А от ISPS Кодекса.
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2.2 Всяко решение, което Договарящо се
правителство прави, съгласно параграф 2 не
трябва да компрометира нивото на сигурност,
предназначено да бъде постигнато чрез тази
глава или от част А на ISPS Кодекса.
3 Тази глава не се прилага за военни кораби, спомагателни военни или други кораби,
притежавани или управлявани от Договарящо
се правителство, и се използва само за правителствени нетърговски услуги.
4 Нищо в настоящата глава не засяга правата и задълженията на държавите по силата
международно право.
Правило 3
Задължения на Договарящите се правителства по отношение на сигурността
1 Администрациите определят нивата на
сигурност и гарантират предоставянето на информация за нивото на сигурност за корабите,
плаващи под тяхно знаме. Когато настъпят
промени в нивото на сигурност, информацията
за нивото на сигурност се актуализира според
обстоятелствата.
2 Договарящите се правителства установяват нивата на сигурност и гарантират
предоставянето на информация за нивото
на сигурност на пристанищните съоръжения
на тяхна територия и на корабите преди
влизането им в пристанище или докато са в
пристанище в рамките на тяхната територия.
Когато възникне промяна в нивото на сигурност, информацията за нивото на сигурност
се актуализира според обстоятелствата.
Правило 4
Изисквания за компании и кораби
1 Компаниите трябва да отговарят на съответните изисквания на настоящата глава
и на част А от ISPS Кодекса, като се вземат
предвид препоръките, дадени в част Б от
ISPS Кодекса.
2 Корабите трябва да отговарят на съответните изисквания на настоящата глава и
на част А от ISPS Кодекса, като се вземат
предвид препоръките, дадени в част Б от ISPS
Кодекса, като съответствието се проверява и
удостоверява, както е предвидено в част А
от ISPS Кодекса.
3 Преди да влезе в пристанище или докато
е в пристанище на територията на едно от
Договарящите се правителства, корабът трябва да отговаря на изискванията за нивото на
сигурност, определени от това Договарящо се
правителство, ако такова ниво на сигурност е
по-високо от нивото на сигурност, определено
от Администрацията на този кораб.
4 Корабите трябва да реагират незабавно
на всяка промяна към по-високо ниво на
сигурност.
5 Когато кораб не е в съответствие с изискванията на тази глава или на част А от
Кодекса ISPS или не може да се съобрази с
изискванията на нивото на сигурност, определени от Администрацията или от друго
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Договарящо се правителство и приложимо за
този кораб, тогава корабът уведомява съответния компетентен орган, преди да осъществи
връзка кораб/пристанище или преди влизане в
пристанище, което от двете настъпи по-рано.
Правило 5
Специфична отговорност на компаниите
Компанията гарантира, че капитанът има
на разположение на борда по всяко време
информация, чрез която надлежно оторизирани офицери от Договарящо се правителство
могат да установят:
1. кой е отговорен за назначаване на членовете на екипажа или други лица, назначени в
момента или ангажирани на борда на кораба,
за да извършват дадена работа на този кораб;
2. кой е отговорен за вземане на решение
за експлоатацията на кораба; и
3. в случаите, когато корабът е нает при
условията на чартър парти(та), кои са страните
по такъв чартър парти(та).
Правило 6
Система за предупреждение за сигурността
на кораба
1 Всички кораби трябва да бъдат снабдени
със сигнална система за сигурност на кораба,
както следва:
1. з а корабите, построени на или след
1 юли 2004 г.;
2. п ътнически кораби, включително високоскоростни пътнически плавателни
съдове, построени преди 1 юли 2004 г.,
не по-късно от първия преглед на радиообзавеждането след 1 юли 2004 г.;
3. н ефтени танкери, химикаловози, газовози, кораби за насипни товари и
товарни високоскоростни съдове, с
брутен тонаж 500 и повече, построени
преди 1 юли 2004 г., не по-късно от
първия преглед на радиообзавеждането
след 1 юли 2004; и
4. д руги товарни кораби с брутен тонаж
500 и повече и мобилни офшорни сондажни платформи, построени преди
1 юли 2004 г., не по-късно от първия
преглед на радиообзавеждането след
1 юли 2006 г.
2 Сигналната система за сигурност на кораба, когато се активира, трябва да:
1. и нициира и предава сигнал за сигурност
кораб-бряг до компетентен орган, определен от Администрацията, която при
тези обстоятелства може да включва
Компанията, идентификация на кораба,
неговото местоположение и да показва,
че сигурността на кораба е под заплаха
или тя е била компрометирана;
2. н е изпраща сигнала за сигурност на
кораба и до други кораби;
3. н е вдига тревога на борда на кораба; и
4. п родължи тревогата за сигурността
на кораба, докато се деактивира и/
или нулира.
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3 Системата за тревога за сигурността на
кораба трябва да:
1 м оже да се задейства от щурманския
мостик и от най-малко още едно място; и
2 о тговаря на стандартите за изпълнение
да не отстъпват на тези, приети от
Организацията.
4 Местата за активирането на корабната
система за предупреждение за сигурността
трябва да бъдат проектирани така, че да се
предотврати случайното задействане на алармата за сигурност на кораба.
5 Изискванията за системата за предупреждение за сигурността на кораба могат да
бъдат спазени с помощта на радиооборудване,
монтирано в съответствие с изискванията на
глава IV, при условие че всички изисквания
на настоящото правило са спазени.
6 Когато дадена Администрация получи
уведомление за тревога за сигурността на
кораба, тази Администрация уведомява незабавно държавата(ите), в близост до която
корабът работи в момента.
7 Когато Договарящо се правителство получи уведомление за тревога за сигурността на
кораба от кораб, който няма право да плава
под нейно знаме, това правителство незабавно
уведомява съответната Администрация и ако
е уместно, държавата(ите), в близост до която
корабът работи в момента.
Правило 7
Заплахи за корабите
1 Договарящите се правителства установяват нивата на сигурност и гарантират предоставянето на информация за нивото на сигурност
на кораби, опериращи в тяхното териториално
море или съобщаващи за намерението си да
влязат в техните териториални води.
2 Договарящите се правителства предоставят контактна точка, чрез която такива
кораби могат да поискат съвет или помощ и
на която тези кораби могат да съобщават за
всяко опасение относно сигурността, свързано
с други кораби, движения или комуникации.
3 Когато е установен риск от нападение,
съответното Договарящо се правителство
уведомява засегнатите кораби и техните Администрации относно:
1. настоящото ниво на сигурност;
2. в сички мерки за сигурност, които трябва да бъдат въведени от съответните
кораби, за да защитят себе си от нападение, в съответствие с разпоредбите
на част А от ISPS Кодекса; и
3. м ерките за сигу рност, които крайбрежната държава е решила да въведе,
както е подходящо.
Правило 8
Преценка на капитана за безопасността и
сигурността на кораба
1 Капитанът не трябва да бъде ограничаван от Компанията, чартьора или всеки друг
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човек от вземане или изпълнение на решение,
което според професионалната преценка на
капитана е необходимо, за да се поддържа
сигурността и безопасността на кораба. Това
включва отказ от достъп за лица (с изключение
на тези, посочени като надлежно упълномощени от Договарящото се правителство) или
на тяхното въздействие и отказ да се товарят
товари, включително контейнери или други
закрити транспортни единици за товари.
2 Ако при професионалната преценка на
капитана възниква конфликт между изисквания
за безопасност и за сигурност, приложими към
кораба по време на операциите си, капитанът
трябва да осъществи изпълнението на тези
изисквания, необходими за поддържане на
безопасността на кораба. При такъв случай
капитанът може да въведе временни мерки
за сигурност и незабавно да уведоми Администрацията и ако е уместно, Договарящото
се правителство, в чието пристанище корабът
е в експлоатация или възнамерява да влезе.
Всякакви временни мерки за сигурност по това
Правило трябва до възможно най-висока степен
да бъдат съизмерими с действащото ниво на
сигурност. Когато са установени такива случаи,
Администрацията трябва да гарантира, че такива конфликти са решени и че възможността
за повторението им е сведена до минимум.
Правило 9
Мерки за контрол и съответствие
1 Контрол на корабите в пристанището
1.1 За целите на тази глава всеки кораб,
за който се отнася тази глава, подлежи на
контрол, когато е в пристанище на друго
Договарящо се правителство, от надлежно
оторизирани служители от това правителство,
които могат да бъдат същите като тези, които
осъществяват функциите на Правило I/19.
Такъв контрол се свежда до проверка, че има
на борда валиден Международен сертификат
за сигурност на кораба или валиден Временен международен сертификат за сигурност
на кораба, издаден съгласно разпоредбите на
част А на ISPS Кодекса (Сертификат), който,
ако е валиден, се приема, освен ако са налице
сериозни основания да се смята, че корабът
не е в съответствие с изискванията на тази
глава или на част А от ISPS Кодекса.
1.2 Когато има такива ясни основания или
когато не се представя валиден сертификат,
когато е необходимо, служителите, надлежно
упълномощени от Договарящото се правителство, трябва да налагат всяка една или повече
мерки за контрол във връзка с този кораб,
както е предвидено в точка 1.3. Всички тези
наложени мерки, трябва да бъдат пропорционални, като се вземат предвид препоръките,
дадени в част Б от ISPS Кодекса.
1.3 Тези мерки за контрол са, както следва:
проверка на кораба, забавяне на кораба, задържане на кораба, ограничаване на операции,
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включително движение на територията на
пристанището, или експулсиране на кораба от
пристанището. Тези мерки за контрол могат
допълнително или алтернативно да включват
и други по-малки административни или коригиращи мерки.
2 Кораби, имащи намерение да влязат в
пристанище на друго Договарящо се правителство
2.1 За целите на тази глава Договарящо се
правителство може да изисква от корабите,
които възнамеряват да влязат в неговите пристанища, да предоставят следната информация
на надлежно оторизирани служители от това
правителство, за да се гарантира съответствие
с тази глава преди влизане в пристанище с
цел да се избегне необходимостта от налагане
на мерки за контрол или стъпки:
1. ч е корабът притежава валидно свидетелство и името на властите, които
са го издали;
2. н ивото на сигурност, при което корабът
се експлоатира в момента;
3. н ивото на сигурност, при което корабът е оперирал във всяко предходно
пристанище, където е провел взаимодействие кораб/пристанище, в рамките
на срока, определен в параграф 2.3;
4. н якакви специални или допълнителни
мерки за сигурност, които са били предприети от кораба във всяко предишно
пристанище, където е провел взаимодействие кораб/пристанище, в рамките
на срока, определен в точка 2.3;
5. ч е се поддържат подходящи процедури
за сигурност на кораба по време на
която и да е дейност кораб/кораб в
рамките на срока, определен в точка
2.3; или
6. д руга информация, свързана с практи
ческата сигурност (но не и подробности
за корабния план за сигурност), като се
вземат предвид препоръките, дадени в
част Б от ISPS Кодекса; ако се изисква от
Договарящото се правителство, корабът
или компанията предоставят потвърждение, приемливо за това правителство,
на информацията, изисквана по-горе.
2.2 Всеки кораб, за който тази глава се
прилага, който възнамерява да влезе в пристанище на друго Договарящо се правителство,
предоставя информацията, описана в точка
2.1, при поискване от служителите, надлежно
упълномощени от това правителство. Капитанът може да откаже да предостави такава
информация, като разбира, че при неизпълнение на това може да доведе до отказ за
влизане в пристанището.
2.3 Корабът съхранява данни за информацията, посочена в точка 2.1, за последните 10
посещения на пристанища.
2.4 Ако след получаване на информацията,
описана в точка 2.1, надлежно упълномощени
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служители от Договарящото се правителство
на пристанището, в което корабът възнамерява
да влезе, имат ясни основания да считат, че
корабът е в несъответствие с изискванията на
тази глава или на част А от ISPS Кодекса, тези
служители се опитват да установят комуникация със и между кораба и Администрацията, за да се поправи несъответствието. Ако
такова съобщение не води до коригиране или
ако такива служители имат ясни основания
да считат, че корабът е в несъответствие с
изискванията на тази глава или на част А
от ISPS Кодекса, тези служители могат да
предприемат действия във връзка с този кораб, както е предвидено в точка 2.5. Всички
подобни стъпки трябва да бъдат пропорционални, като се вземат предвид препоръките,
дадени в част Б от ISPS Кодекса.
2.5 Тези стъпки са, както следва:
1. и зискване за отстраняване на несъответствието;
2. и зискване корабът да продължи към
м ясто, посочено в териториалното
море или вътрешните води на това
Договарящо се правителство;
3. п роверка на кораба, ако корабът е в
териториалното море на Договарящото
се правителство на пристанището, в което корабът възнамерява да влезе; или
4. отказ за влизане в пристанището.
Пред и да п ред п риеме та к и ва с т ъп к и,
корабът трябва да бъде информиран от Договарящото се правителството за неговите
намерения. При тази информация капитанът
може да оттегли намерението си да влязат
в това пристанище. В такива случаи това
правило не се прилага.
3 Допълнителни разпоредби
3.1 В случай:
1. н а налагането на мярка за контрол,
различна от по-малка административна или коригираща мярка, посочена в
параграф 1.3; или
2. в сяка от стъпките, посочени в параграф 2.5, се предприемат от офицер,
надлежно упълномощен от Договарящото се правителство, като той
незабавно уведомява в писмен вид
Администрацията, като уточнява коя
от контролните мерки е наложена или
кои стъпки са предприети и причините
за тях; Договарящото се правителство,
което налага контролни мерки или
стъпки, трябва също така да уведоми
признатата организация за сигурност,
която е издала Сертификата, свързан
с въпросния кораб, и Организацията,
когато такива мерки за контрол са
наложени или са предприети стъпки.
3.2 Когато е отказано влизане в пристанище
или корабът е експулсиран от пристанището,
органите на държавата на пристанището следва
да съобщават съответните факти на органите
на държавата на следващите подходящи пристанища, когато са известни, както и всякакви
други подходящи крайбрежни държави, като се
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вземе под внимание, че ръководните принципи
трябва да бъдат разработени от Организацията. Трябва да се гарантира поверителност и
сигурност на такова уведомление.
3.3 Отказ за влизане в пристанище съгласно параграфи 2.4 и 2.5 или експулсиране от
пристанището съгласно параграфи 1.1 до 1.3
се налагат само когато офицерите, надлежно
упълномощени от Договарящото се правителство, имат ясни основания да смятат, че
корабът представлява непосредствена заплаха
за сигурността и безопасността на хората
или на кораби или друго имущество и няма
други подходящи средства за премахване на
тази заплаха.
3.4 Мерките за контрол, посочени в параграф 1.3, и стъпките, посочени в параграф
2.5, се налагат само по силата на настоящото правило, докато несъответствието, което
води контролните мерки или стъпки, бъдат
отстранени, за да удовлетворят Договарящото се правителство, като се вземат предвид
действията, предложени от кораба или Администрацията, ако има такива.
3.5 Когато Договарящите се правителства
упражняват контрол съгласно параграф 1 или
предприемат стъпки по силата на параграф 2:
1. с е правят всички възможни усилия, за
да се избегне кораб да бъде неправомерно задържан или забавен; ако даден
кораб е по този начин неправомерно
задържан или забавен, той има право
на обезщетение за всички понесени
вреди и загуби; и
2. н а необходим достъп до кораба не
следва да се пречи при спешни случаи
или поради хуманитарни причини и за
целите на сигурността.
Правило 10
Изисквания за пристанищните съоръжения
1 Пристанищните съоръжения трябва да
отговарят на съответните изисквания на настоящата глава и на част А от ISPS Кодекса,
като се вземат предвид препоръките, дадени
в част Б от ISPS Кодекса.
2 Договарящите се правителства с пристанищно съоръжение или пристанищни съоръжения в рамките на тяхната територия, за
които се прилага настоящото правило, трябва
да гарантират, че:
1. о ценките на сигурността на пристанищните съоръжения се извършват,
са прегледани и са одобрени в съответствие с разпоредбите на част А на
ISPS Кодекса; и
2. п лановете за сигурността на пристанищното съоръжение са разработени,
прегледани, одобрени и приложени в
съответствие с разпоредбите на част
А от ISPS Кодекса.
3 Договарящите се правителства определят и съобщават мерките, изисквани, за да
се обърне внимание в плана за сигурност на
пристанищното съоръжение на различните
нива на сигурност, включително, когато ще
се изисква представяне на декларация за
сигурност.
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Правило 11
Алтернативни споразумения за сигурност
1 Договарящите се правителства могат при
прилагането на настоящата глава и на част А
от ISPS Кодекса да сключват в писмена форма
двустранни или многостранни споразумения
с други Договарящи се правителства за алтернативни механизми за сигурност, които
обхващат кратки международни пътувания
по установени маршрути между пристанищни
съоръжения, разположени на тяхна територия.
2 Всяко такова споразумение не трябва да
компрометира нивото на сигурност на другите кораби или на пристанищни съоръжения,
които не са обхванати от споразумението.
3 Никой кораб, обхванат от такова споразумение, не трябва да провежда никакви
дейности от кораб/кораб с всеки кораб, който
не е обхванат от споразумението.
4 Тези споразумения трябва да се преразглеждат периодично, като се вземат предвид
натрупаният опит, както и всички промени
в конкретните обстоятелства или оценявани
заплахи за сигурността на корабите, пристанищните съоръжени я или маршру тите,
обхванати от споразумението.
Правило 12
Равностойни договорености за сигурност
1 Администрация може да позволи на даден
кораб или група кораби, които имат право да
плават под нейно знаме, да изпълняват други
мерки за сигурност, равностойни на тези,
предвидени в настоящата глава или в част А
от ISPS Кодекса, при условие че тези мерки за
сигурност са поне толкова ефективни, колкото
тези, предписани в настоящата глава или на
част А от ISPS Кодекса. Администрацията,
която позволява такива мерки за сигурност,
съобщава на Организацията данните от тях.
2 При прилагането на настоящата глава
и на част А от ISPS Кодекса Договарящо се
правителство може да разреши на конкретно
пристанищно съоръжение или на група от
пристанищни съоръжения, разположени в
рамките на неговата територия, различни от
тези, обхванати от споразумение, сключено
съгласно Правило 11, да приложат мерки за
сигурност, равностойни на тези, предвидени
в настоящата глава или в част А от ISPS Кодекса, като предвидените мерки за сигурност
са поне толкова ефективни, колкото тези,
предписани в тази глава или в част А от
ISPS Кодекса. Договарящото се правителство,
което позволява такива мерки за сигурност,
съобщава на Организацията данните от тях.
Правило 13
Предоставяне на информация
1 Договарящите се правителства съобщават
на Организацията не по-късно от 1 юли 2004 г.
и предоставят информация на Компании и
кораби за:
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1. и
 мената и координатите на своя национален орган или органи, отговорни
за корабите и сигурността на пристанищните съоръжения;
2. м естата в рамките на тяхната територия, обхванати от одобрените планове за сигурност на пристанищното
съоръжение;
3. и мената и координатите на тези, които
са били предназначени да бъдат на
разположение по всяко време, за да
получат и да действат по оповестяване
на тревога за сигурността от брега до
кораб, посочени в правило 6.2.1;
4. и мената и координатите на тези, които са били определени да бъдат на
разположение по всяко време, за да
получат и действат при всяко съобщение от Договарящите се правителства,
осъществяващи мерки за контрол и
съответствие, посочени в Правило
9.3.1; и
5. имената и координатите на тези, които
са били определени да бъдат на разположение
по всяко време за предоставяне на съвет или
помощ на кораби и на които корабите могат
да сигнализират за всякакви съображения за
сигурност, посочени в Правило 7.2;
и след това се актуализира тази информация, както и когато се случат при промени,
свързани с тях. Организацията изпраща тези
данни към други Договарящи се правителства
за информация на своите офицери.
2 Договарящите правителства не по-късно
от 1 юли 2004 г. съобщават на Организацията имената и данните за контакт на всички
признати организации по сигурността, упълномощени да действат от тяхно име, заедно
с подробности за конкретната отговорност
и условия на правомощията, делегирани на
тези организации. Тази информация трябва
да бъде актуализирана, както и когато се случат промени, свързани с тях. Организацията
разпространява тези подробности до другите
Договарящи се правителства за информиране
на техните офицери.
3 Договарящите се правителства не покъсно от 1 юли 2004 г. съобщават на Организацията списък с одобрените планове за
сигурността на пристанищните съоръжения,
разположени на тяхна територия, заедно с
мястото или местата, обхванати от всеки одобрен план за пристанищните съоръжения, и
съответната дата на одобрение и впоследствие
трябва да се съобщи, когато се случи някоя
от следните промени:
1. п ромени в мястото или местата, включени в съответния план за сигурност
на пристанищното съоръжение, които
трябва да се въведат или са били въведени; в такива случаи в информацията,
която се съобщава, се посочват промените в мястото или местата, обхванати
от плана, и датата, на която такива
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промени трябва да бъдат въведени или
са били изпълнени;
2. одобрен план за сигурност на пристанищното съоръжение, предварително
вк лючен в списъка, представен на
Организацията, трябва да бъде оттеглен или е оттеглен; в такива случаи
информацията, която трябва да бъде
съобщена, трябва да посочва датата,
на която оттеглянето ще влезе в сила
или е било изпълнено; в тези случаи
съобщението се отправя към Организацията веднага след като е практически
възможно; и
3. д опълнения трябва да се направят
в списъка на одобрените планове за
сигурност на пристанищното съоръжение; в такива случаи информацията,
която трябва да бъде съобщена, трябва
да посочва мястото или местата, обхванати от плана, и датата на одобрение.
4 Договарящите се правителства трябва на
интервали по пет години след 1 юли 2004 г.
да предават на Организацията ревизиран и
актуализиран списък, показващ всички одобрени планове за сигурност на пристанищно
съоръжение, за пристанищните съоръжения,
разположени на тяхна територия, заедно с
населено място или места, обхванати от всеки
одобрен план за сигурност на пристанищното
съоръжение, и съответната дата на одобрение
(и датата на одобрението на всички изменения в тях), която ще замести и замени цялата
информация, предадена на Организацията,
съгласно параграф 3 по време на предходните
пет години.
5 Договарящите се правителства съобщават
информацията на Организацията, с която е сключено споразумение, по силата на Правило 11.
Съобщената информация трябва да включва:
1. и мената на Договарящите се правителства, които са сключили споразумение;
2. п ристанищните съоръжения и фикси рани те марш ру т и, обх ванат и от
споразумението;
3. п ериодичността на преразглеждане на
споразумението;
4. д атата на влизане в сила на споразумението; и
5. и нформация за всички консултации,
които са се провели с други Договарящи се правителства;
и след това се съобщава, веднага щом е
практически възможно, на Организацията,
когато споразумението е изменено или е
приключило.
6. Всяко Договарящо се правителство, което
позволява съгласно разпоредбите на Правило
12 всички еквивалентни мерки за сигурност
по отношение на кораб, имащ правото да
плава под негово знаме, или по отношение на
пристанищно съоръжение, което се намира
на неговата територия, съобщава на Организацията подробности за тях.
7 Организацията съобщава информацията,
предоставена съгласно параграф 3, на другите
Договарящи се правителства при поискване.“
1487
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 2
от 23 февруари 2017 г.

за специфичните изисквания за производство,
събиране, транспортиране и преработка на
сурово краве мляко, предлагането на пазара
на мляко и млечни продукти и официалния
им контрол
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за:
1. извършване на официален контрол и
оценка на фермите за добив на сурово краве
мляко в съответствие с общите изисквания,
определени в приложение III, раздел IX, глава I
от Регламент (ЕО) 853/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно определяне на специфични хигиенни
правила за храни от животински произход
(OB, L 226, 25.07.2004 г.) (Регламент (ЕО)
№ 853/2004), включително вземането на проби
сурово мляко по отношение на специфичните
изисквания, определени от приложение III,
раздел IX, глава I, т. III, т. 1, т. 2, буква „г“,
т. 3, буква „а“, буква „i“ и т. 4 от Регламент
(ЕО) № 853/2004;
2. ежемесечното вземане на проби от сурово краве мляко за целите на самоконтрола
в съответствие с разпоредбите, определени
в приложение III, раздел IX, глава I, т. III,
т. 1, т. 2, буква „а – в“, т. 3, буква „а“, буква
„i“ и т. 4 от Регламент (ЕО) 853/2004;
3. контрол на лабораториите, методи за
изпитване и система за електронна обработка на резултатите от анализа на суровото
краве мляко;
4. коригиращи действия при получаване
на незадоволителни резултати от официалния контрол и оценка на фермите и/или от
резултатите от анализа на суровото краве
мляко в съответствие с т. 1 и 2;
5. преработка и предлагане на пазара
на сурово краве мляко и млечни продукти,
произведени от мляко, което не отговаря на
изискванията на Регламент (ЕО) 853/2004
по отношение на общ брой микроорганизми
(ОБМ), общ брой соматични клетки (ОБСК)
и структура и хигиена на фермите;
6. проследяване на суровото краве мляко
и идентификационна маркировка на мляко и
млечни продукти, предназначени за пазара
на Европейския съюз или изключително за
предлагане на пазара в Република България;
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7. честота на инспекциите на база анализ
на риска върху бизнес операторите на храни
по цялата хранителна верига на млечния
сектор;
8. извършване на собствени проверки и
изпълнение на задълженията при самоконтрол на заинтересованите лица по цялата
производствена верига за сурово краве мляко
и млечни продукти.
Раздел II
Официален контрол и оценка на фермите
за производство на сурово краве мляко и
вземане на проби
Чл. 2. (1) Всеки бизнес оператор на храни
(БОХ) подава заявление по образец пред
облас т ната д и рек ц и я по безопаснос т на
храните (ОДБХ) за започване, спиране или
прекратяване на дейност по производство на
сурово краве мляко, като информацията се
отразява в Интегрираната информационна
система (ИИС) на Българската агенция по
безопасност на храните (БАБХ).
(2) След подаване на заявлението по ал. 1
директорът на ОДБХ определя със заповед
комисия от ОДБХ, която да извърши проверка и да направи заключение за дейността
по производство на сурово краве мляко във
връзка със заявеното от БОХ.
(3) Всичк и ферми за производство на
сурово краве мляко в Република България
подлежат на официална оценка и ежегодна
проверка официален контрол от ОДБХ по
отношение на спазването на стандартите за
здравни, хигиенни и структурни изисквания
на Европейския съюз.
(4) Българската агенция по безопасност
на храните създава и поддържа публичен
списък в електронен вид на всички ферми за
производство на сурово краве мляко, които
са официално оценени, с изключение на тези
стопанства, които произвеждат сурово краве
мляко и млечни продукти за лична консумация по смисъла на чл. 1, параграф 3, букви
„а“ и „б“ на Регламент (ЕО) № 853/2004.
Чл. 3. (1) Резултатите от проверката на комисията се записват в протокол, а от официалната оценка – в контролен лист – въпросник,
които се прикачват към животновъдния обект
в ИИС на БАБХ, като данните от него се
прехвърлят от официалния ветеринарен лекар
(ОВЛ) в ИИС за централизирана обработка.
(2) Резултатите от ежегодната проверка
официален контрол се записват в констативен протокол.
Чл. 4. (1) Официалният ветеринарен лекар
за изчисляване на повтаряща се средна геометрична стойност при официалната оценка
на показателите взема:
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1. най-малко по две представителни проби
сурово краве мляко на месец за период от
два последователни месеца за извършване на
анализ по показателя ОБМ, физикохимични
показатели (масленост, точка на замръзване)
и за наличието на инхибитори;
2. най-малко по една представителна проба
сурово краве мляко на месец за период от
три последователни месеца за извършване на
анализ по показателя ОБСК, физикохимични
показатели (масленост, точка на замръзване)
и за наличието на инхибитори.
(2) Пробите от официалния контрол се
изпращат за изпитване в независими акредитирани лаборатории на БАБХ, определени
със заповед на изпълнителния директор на
БАБХ.
Чл. 5. (1) Разходите за извършване на лабораторните анализи за официалната оценка
на фермите за добив на сурово краве мляко
са за сметка на БАБХ.
(2) Разходите в случай на допълнително
пробовземане извън пробите по чл. 4, ал. 1
или при извършване на коригиращи действия
при несъответстващи резултати за ОБМ и
ОБСК се поемат от БОХ съгласно чл. 28 от
Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно официалния контрол, провеж дан
с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на
фуражите и храните и правилата за опазване
здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ, L 165 от 30.04.2004 г.)
(Регламент (ЕО) № 882/2004).

анализ по показателя ОБСК, физикохимични
показатели (масленост, точка на замръзване)
и за наличието на инхибитори.
(4) Пробите се вземат по график, автоматично изготвен от ИИС. Взетите проби
се предоставят за изпитване в независими
акредитирани лаборатории, вписани в публичния регистър по чл. 11е от Закона за
животновъдството.
(5) Пробовземачите по ал. 1 предоставят
на бизнес оператора на храни в обектите по
ал. 2 информация от ИИС за резултатите от
средногеометричните стойности на изследваното сурово краве мляко по ал. 3. Бизнес
операторът на храни в обектите по ал. 2
предоставя получената информация на млекопреработвателното предприятие (МПП),
в което предава млякото.
(6) В случаите, в които пробата е невалидна
и не може да се използва за изчисление на
средна геометрична стойност на показателите, се взема допълнителна проба от лицето
по ал. 1 в рамките на същия месец. При
невъзможност за изпълнение на условията
по ал. 3 за изчисляване на средна геометрична стойност на показателите фермата губи
статута си на отговаряща на Регламент (ЕО)
853/2004. Възстановяването на статута става
след нова официална оценка.
(7) Разходите по ал. 6 за нова официална
оценка са за сметка на БОХ съгласно чл. 28
от Регламент (ЕО) 882/2004.

Раздел III
Вземане на проби сурово краве мляко за
целите на самоконтрола

Чл. 7. (1) Акредитираните ветеринарни
лаборатории за изпитване на сурово мляко
подлежат на конт рол от БА БХ съгласно
чл. З7 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Контролът на лабораториите по ал. 1
трябва да гарантира, че резултатите от изпитването са получени по методите, посочени
в обхвата на акредитация, съгласно чл. 11е,
ал. 2 от Закона за животновъдството.
(3) Контролът по ал. 1 включва проверка
на следните критерии:
1. лабораторно оборудване;
2. лабораторни методи за анализ;
3. приемане на пробите;
4. осигуряване на система за анонимност
на пробите;
5. участие в междулабораторни сравнения;
6. обработка на данните от резултатите
от изпитванията;
7. проверка на компетентността на служителите;
8. валидност на пробите и достоверност
на резултатите от изпитване;

Чл. 6. (1) Пробите за целите на самоконтрола се вземат от пробовземачи, получили
удостоверение за преминато обучение в БАБХ
и вписани в списък, който е публикуван на
интернет страницата на БАБХ.
(2) Проби сурово краве мляко се вземат
от фермите за производство на мляко и млекосъбирателните центрове (МСЦ).
(3) Лицата по ал. 1 за изчисляване на
повтаряща се средна геометрична стойност
на показателите вземат:
1. най-малко по две представителни проби
сурово краве мляко на месец за период от
два последователни месеца за извършване на
анализ по показателя ОБМ, физикохимични
показатели (масленост, точка на замръзване)
и за наличието на инхибитори;
2. най-малко по една представителна проба
сурово краве мляко на месец за период от
три последователни месеца за извършване на

Раздел IV
Контрол на лабораториите, методи за изпит
ване и система за електронна обработка на
резултатите от анализа на млякото
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9. отразяване на резултатите от изпитванията на пробите в ИИС на БАБХ.
(4) При установяване на несъответствия
в работата или условията в лабораторията
БА БХ у ведом ява Изп ъ лни т елна а генц и я
„Българска служба за акредитация“.
Чл. 8. Базата данни на ИИС служи за предоставяне на ОВЛ на подробна информация
за процеса на официалната оценка и официалния контрол на фермите за производство
на сурово краве мляко, както и информация
на ОВЛ и на пробовземачите за вземането
на пробите.
Чл. 9. (1) За изчисляване на повтаряща се
средна геометрична стойност от приложение
III, раздел IX на Регламент (ЕО) № 853/2004
по отношение на ОБМ и ОБСК се използват
само резултати, получени от валидни проби.
(2) Валидност та на пробите от су рово
краве мляко се доказва с изпитване за физикохимични показатели.
(3) Пробите се считат за валидни при отрицателен резултат от изпитване за инхибитори
и стойности от изпитване за физикохимични
показатели, както следва:
1. точка на замръзване не по-висока от
минус 0,507;
2. масленост не по-ниска или равна на
2,6 на сто.
(4) Изпитването на показател наличие на
инхибитори се извършва с метод, основан
на дифузията през агар с тестови микроорганизъм Bacillus stearothermophilus var.
сalidolactis или с други методи с не по-ниска
чувствителност.
(5) Данните от изпитванията на пробите
сурово краве мляко по ал. 1 – 4 се въвеждат
в ИИС на БАБХ от лабораториите по чл. 7,
ал. 1.
Раздел V
Коригиращи дейс тви я във фермата при
несъответстващи резултати от оценката,
официалния контрол и самоконтрола
Чл. 10. (1) В случай на получаване на
незадоволителни резултати ОВЛ предписва
едно или повече коригиращи действия по
отношение на:
1. предприемане на хигиенни мерки към
условията и начина на доене, оборудването
и условията за съхранение на суровото краве
мляко, поддържане на записи за спазване
на карентни срокове при лечението на животните, обучение на персонала, техническа
инспекция на оборудването или извършването
на клиничен преглед на млечните крави;
2. съответствие с критериите по показателите ОБМ, ОБСК и инхибитори;
3. насочване на млякото за реализация
съгласно чл. 11.
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(2) В случаите, в които БОХ не е предприел коригиращи действия в рамките на три
месеца за несъответствие с критериите по
отношение на ОБМ и ОБСК, ОВЛ:
1. спира доставянето на су рово краве
мляко;
2. налага забрана на доставките на сурово
краве мляко на пазара;
3. разпорежда унищожаване на суровото
краве мляко или го насочва за друга употреба
извън хранителната верига.
Раздел VI
Използване на суровото мляко, което не
съответства на стандартите и изискванията
на Европейския съюз
Чл. 11. (1) В съответствие с чл. 10, пара-
граф 8, буква „б“ на Регламент (ЕО) № 853/2004
Република България разрешава използването
на сурово мляко, което не отговаря на критериите, определени в приложение III, раздел IX
на Регламент (ЕО) № 853/2004 по отношение
на ОБМ и ОБСК за производството на сирена
с период на зреене най-малко 60 дни, както
и на млечни продукти, получени във връзка
с производството на такива сирена.
(2) В съответствие с чл. 12 на Регламент
(ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент
и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания
на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейските органи за
безопасност на храните и за определяне на
процедури относно безопасността на храните
(OB, L 31, 1.02.2002 г.) млякото и млечните
продукти по ал. 1 могат да бъдат разрешени за износ от БАБХ за трети страни, ако
третата страна е съгласна да ги приеме и не
съществува риск по отношение здравето на
човека или животните.
Чл. 12. (1) Съгласно чл. 14 на Регламент
(ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни
продукти, непредназначени за консумация
от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (OB, L 300, 14.11.2009 г.)
(Регламент (ЕО) № 1069/2009) ОВЛ може да
разреши използването на несъответстващо
на критериите сурово мляко за други цели,
различни от храни, при условие че суровото
мляко не представлява риск за здравето на
хората или животните.
(2) Сурово краве мляко, съдържащо остатъци от антибиотици в количества, превишаващи максимално допустимите стойности,
определени в Регламент (ЕС) № 37/2010 на
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Комисията относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по
отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от
животински произход (OB, L 15, 20.01.2010 г.),
и/или което съдържа и други инхибитори
или забранени вещества, т рябва да бъде
унищожавано в съответствие с Регламент
(ЕО) 1069/2009 и Регламент (ЕС) 142/2011 на
Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане
на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври
2009 г. за установяване на здравни правила
относно странични животински продукти
и производни продукти, непредназначени
за консумация от човека и за прилагане на
Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение
на някои проби и артикули, освободени от
ветеринарни проверки на границата съгласно
посочената директива (OB, L 54, 26.02.2011 г.)
(Регламент (ЕС) № 142/2011).
Раздел VII
Проследяване на суровото мляко, идентифи
кационна маркировка на млякото и млечните
продукти
Чл. 13. Мляко и млечни продукти, посочени в чл. 11, се маркират с идентификационна
маркировка с елипсовиден печат съгласно
изискванията на приложение ІІ, раздел І
на Регламент (ЕО) № 853/2004, когато са
предназначени за пускане на пазара на ЕС.
Чл. 14. Мляко и млечни продукти, посочени в чл. 12, се етикетират/маркират в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО)
№ 1069/2009 и Регламент (ЕС) № 142/2011.
Раздел VIII
Честота на инспекциите на базата оценка
на риска на бизнес операторите на храни по
цялата хранителна верига на млечния сектор
и транспортиране на сурово краве мляко
Чл. 15. (1) Млекосъбирателните центрове
се оценяват от ОВЛ по реда на чл. 4.
(2) Българската агенция по безопасност на
храните поддържа списък в електронен вид
на одобрените МСЦ, който е публикуван на
интернет страницата на БАБХ.
(3) Честотата на официалния контрол на
МСЦ се определя на базата на оценката на
риска.
(4) Разходите за извършване на лабораторните анализи за оценка на МСЦ са за
сметка на БАБХ.
(5) Разходите в случай на допълнително
пробовземане извън пробите по чл. 4, ал. 1
или при извършване на коригиращи действия
при несъответстващи резултати за ОБМ и
ОБСК са за сметка на БОХ съгласно чл. 28
от Регламент (ЕО) № 882/2004.
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Чл. 16. (1) Транспортните средства за превоз на сурово краве мляко трябва да бъдат
регистрирани от БАБХ съгласно чл. 246 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Транспортните средства по ал. 1 трябва
да бъдат видимо обозначени със знак „Сурово мляко“.
(3) Суровото краве мляко се транспортира
до МПП съгласно изискванията на глава IV,
приложение II на Регламент (ЕО) № 852/2004
на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB, L 139 от 30.04.2004 г.) и приложение
ІІІ, раздел IХ, глава I, т. II, буква „Б“, т. 3
на Регламент (ЕО) № 853/2004.
(4) Транспортирането на отговарящо и
неотговарящо на изискванията сурово краве
мляко се извършва в отделни резервоари,
които са обозначени по съответния начин.
(5) Българската агенция по безопасност
на храните поддържа електронен публичен
списък на транспортните средства за превоз
на сурово краве мляко.
(6) Честотата на извършвания официален
контрол по отношение на изкупуването и
транспортирането на сурово краве мляко
се определя със заповед на изпълнителния
директор на БАБХ.
Чл. 17. (1) Предприятията за преработка на сурово краве мляко трябва да бъдат
одобрени от БАБХ преди тяхното пускане в
експлоатация съгласно чл. 4, т. 2 от Регламент
(ЕО) № 853/2004.
(2) Българската агенция по безопасност
на храните поддържа публичен електронен
регистър на предприятията по ал. 1.
(3) Честотата на проверките, извършвани
от ОВЛ на млекопреработвателните предприятия, се определя на базата на оценката
на риска.
Раздел IX
Задължения на бизнес операторите на храни
в цялата верига на млечния сектор
Чл. 18. (1) Сурово краве мляко се изкупува само от регистриран първи изкупвач при
сключен договор между изкупвача и производителите на сурово краве мляко съгласно
Закона за прилагане на Общата организация
на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
(2) Договорите за доставка на изкупеното
мляко се представят от първите изкупвачи в
съответната ОДБХ по адрес на извършване
на дейността.
(3) Първите изкупвачи на сурово краве
мляко съхраняват следната информация:
1. списък на производителите на сурово
краве мляко и договори за изкупуване на
суровото мляко;
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2. доказателства за здравословното състояние на животните (отрицателни резултати
на тестовете за бруцелоза и туберкулоза),
изисквани от производителя на сурово краве
мляко;
3. приемно-предавателни документи за
суровото краве мляко съгласно приложения
№ 1 и 2;
4. резултатите от лабораторните изследвания на суровото краве мляко по чл. 6.
Чл. 19. (1) По време на транспортиране
веригата на охлаждане трябва да се поддържа
и при пристигане в обекта на местоназначение температурата на суровото краве мляко
не трябва да надвишава 10° C.
(2) При даване под наем на транспортно
средство по ал. 1 с цел транспортиране на
сурово краве мляко наемателят регистрира
договора си в ОДБХ.
(3) При транспортиране суровото краве
мляко се придружава с приемно-предавателен документ.
(4) Приемно-предавателни ят документ,
когато е на хартиен носител, се изготвя в два
екземпляра – един за производителя и един
за МПП, приемащо суровото краве мляко. В
случаите, в които млякото се изкупува от изкупвач, документът е в три екземпляра – един
за производителя, един за изкупвача и един
за МПП, приемащо млякото.
(5) Собствениците на МПП и/или първите
изкупвачи са длъжни да осигуряват формул яри на приемно-предавателен док у мен т
с пореден номер и да ги предоставят на
доставчиците, от които получават суровото
краве мляко. Формулярите се заверяват на
последната страница с подпис и печат на
ОВЛ към ОДБХ.
Чл. 20. За всяка промяна в дейността си
регистрираните ферми за производство на
су рово краве мляко, млекосъбирателните
центрове, първите изкупвачи на мляко и
млекопреработвателните предприятия подават уведомление в съответната ОДБХ в
7-дневен срок от настъпване на промяната.
Чл. 21. Млекопреработвателните предприятия преработват сурово краве мляко,
което приемат:
1. само от отговарящи на изиск вани я
на Европейския съюз (ЕС) производствени
стопанства за мляко и МСЦ;
2. едновременно от отговарящи и от неотговарящи на изисквания на Европейския
съюз производствени стопанства за мляко и
МСЦ по отношение на ОБСК и ОБМ на две
отделни производствени линии или на една
производствена линия, но с ясно разделение
на обработката на различните видове млека
във времето;
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3. от производствени стопанства и МСЦ,
което не отговаря на изискванията на ЕС по
отношение на ОБСК и ОБМ.
Чл. 22. Млекопреработвателните предприятия по чл. 21, т. 2 определят в техния
анализ на опасностите и плана за самоконтрол (НАССР) начина, по който извършват
пълното разделяне на отговарящото от неотговарящото мляко по време на събирането,
транспортирането, приемането, съхранението
и преработката. На всички етапи от производствения процес се осигурява разделяне
по време и място.
Чл. 23. (1) Млекопреработвателните предприятия разполагат с техническо оборудване
за измерване на количество пост ъпващо
сурово краве мляко в зоната на приемане
на млякото и извършват проверка на параметрите за качество на млякото с бързи
тестове за отсъствие на инхибитори, както
и на физикохимичните критерии, преди да
приемат млякото в резервоарите за съхранение в обекта.
(2) Предприятията по ал. 1 водят записи
на ежедневните количества су рово краве
мляко, което получават с идентификация
на лицето, доставящо млякото, час на приемане, номер на транспортното средство,
температура на млякото при приемане и
физикохимични показатели, изследвани на
приемна рампа.
(3) Българската агенция по безопасност
на храните създава и поддържа електронен
публичен регистър на всички млекопреработвателни предприятия с посочените от
тях възможности за преработка на суровото
краве мляко.
(4) Предприятията по ал. 1 получават и
съхраняват информация за резултатите от
средногеометричните стойности на изследваното сурово краве мляко, предоставена им
от всички БОХ, от които изкупуват сурово
мляко.
Чл. 24. В МПП и МСЦ се съхранява следната информация:
1. договори с производителите на мляко
за доставка на сурово краве мляко;
2. списък на млекопроизводителите, доставящи сурово краве мляко, който съдържа
броя на млечните крави и номер на ушната
марка, подписан и подпечатан от регистрирания ветеринарен лекар;
3. записи за ежедневните количества сурово краве мляко, което се получава при
всяка доставка;
4. приемно-предавателни документи за
су рово т о к ра ве м л яко, и ден т ифиц и ра щ и
всяка доставка;
5. договор за доставка на сурово краве
мляко между МПП и изкупвач, когато МПП
се снабдява със суровина и чрез други изкупвачи;
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6. резултати от лабораторни изпитвания
по чл. 6;
7. документи, идентифициращи всяка доставка на сурово краве мляко от изкупвачи
от други държави – членки на ЕС.
Чл. 25. Млекосъбирателен център се управлява само от физическо или юридическо
лице, търговец по смисъла на Търговския
закон, а в случаите, в които се събира сурово краве мляко – от регистриран първи
изкупвач.
Чл. 26. Резултатите от оценк ите, проверките и лабораторните резултати по тази
наредба се съхраняват в продължение наймалко на 3 години.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Бизнес оператор на храни“ е физическо или юридическо лице, което отговаря за
гарантиране на спазването на изискванията
на законодателството в областта на хранителната верига в рамките на извършваната
от него дейност.
2. „Млечни крави“ са крави за производство на мляко.
3. „Млекосъбирателен център“ е обект, в
който при хладилни условия се съхранява
млякото, прието от малки семейни ферми
с 1 до 9 крави.
4. „Представителна проба“ е проба, взета
от общото сурово краве мляко, получено от
утринния или вечерния млеконадой от всички
лактиращи крави в млекопроизводственото
стопанство.
5. „Първи изкупвач на мляко“ е физическо или юридическо лице, което е търговец
по смисъла на Търговския закон и чиито
обекти са регистрирани по реда на Закона
за храните и/или използва при изкупуването
специализирани транспортни средства, регистрирани по реда на чл. 246 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 59, ал. 2 и чл. 223 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 7а от
Закона за нормативните актове и отменя
Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението
и транспортирането на сурово краве мляко
и изискванията за търговия и пускане на
пазара на мляко и млечни продукти (ДВ,
бр. 23 от 2008 г.).
§ 3. В Наредба № 35 от 2006 г. за специфичните изисквания при осъществяване на
официален контрол върху суровини и храни
от животински произход (ДВ, бр. 35 от 2006 г.)
чл. 83 се отменя.
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§ 4. Българската агенция по безопасност
на храните осъществява организацията на
дейностите по модул „Мляко“ като част от
ИИС на БАБХ за целите на обработката на
данни за информационното осигуряване на
мониторинга и контрола на изпълнението на
критериите за качество на суровото краве
мляко, здравните, хигиенните и структурните
изисквания към производството и производителите на суровото краве мляко.
§ 5. До прик лючване на официалната
оценка по раздел ІІ и стартиране на модул
„Мляко“ на ИИС се прилага системата за
вземане на проби и изпитване на суровото
мляко по отменената Наредба № 4 от 2008 г.
за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането
на сурово краве мляко и изискванията за
търговия и пускане на пазара на мляко и
млечни продукти.
§ 6. Лабораториите, които не отговарят
на изискванията по чл. 9, ал. 4, трябва да ги
въведат най-късно до 18 месеца след влизане
в сила на наредбата.
§ 7. Ферми, които към 31.12.2015 г. са били
категоризирани в първа група по отменената
Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението
и транспортирането на сурово краве мляко и
изискванията за търговия и пускане на пазара
на мляко и млечни продукти, до момента
на приключване на официалната оценка отговарят на изискванията на Регламент (ЕО)
№ 853/2004.
§ 8. Ферми, които към 31.12.2015 г. са
били категоризирани във втора или в трета
група по отменената Наредба № 4 от 2008 г.
за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на
сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни
продукти, до момента на приключване на
официалната оценка са неотговарящи на
изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004.
§ 9. До извършване на оценката по чл. 15,
ал. 1 суровото краве мляко от МСЦ не отговаря на критериите на приложение III, раздел
IX, глава I, т. III, т. 1, т. 2, букви „а – в“,
т. 3, буква „а“, буква „i)“ и т. 4 от Регламент
(ЕО) № 853/2004.
§ 10. Изпълнението на наредбата и одобряването на всички образци на документи
(хартиен или електронен носител), свързани
с резултатите от оценките и проверките,
се възлагат на изпълнителния директор на
БАБХ.
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Христо Бозуков
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Приложение № 1
към чл. 18, ал. 3, т. 3

Вид мляко: краве

□

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ
за доставка на сурово мляко от фермата
овче

□ козе □ биволско □

Дата ...... 20... г.; Ферма □;
Производител ................................................................................................................................................
(име на собственика или ползвателя на фермата)
гр./с. ................................................................................................................................................................
Рег. № на обекта ...........................................................................................................................................
Физически литри отговарящо краве мляко:
...................................................................................................................................................................словом
Физически литри неотговарящо краве мляко:
................................................................................................................................................................. словом
Физически литри краве/овче/козе/биволско мляко: ................................................................ словом
Първи изкупвач: МСЦ □; МПП □; фирма, притежаваща транспортни средства □
...............................................................................................................................................................................
(данни за фирмата, адрес)
Показатели
при приемане

краве до
100 000
ОБМ, до
400 000
ОБСК

Отговарящо мляко
овче до
козе до
1 500 000 1 500 000
ОБМ
ОБМ

биволско
до
1 500 000
ОБМ

краве над
100 000
ОБМ, над
400 000
ОБСК

Неотговарящо мляко
овче над козе над
1 500 000 1500 000
ОБМ
ОБМ

биволско
над
1 500 000
ОБМ

Масленост %
Те м пе р ат ура °С
К иселинност
°Т
Плътност
СБО
Белтък

Отговарящо мляко (тестовете се попълват, когато са извършени)
Физическа чистота

□

□

Не

Да

Тест за инхибитори

□

□

Да

Не

Тест за мастити

□

□

Да

Не

Неотговарящо мляко (тестовете се попълват, когато са извършени)
Физическа чистота

□

□

Не

Да

Тест за инхибитори

□

□

Да

Не

Тест за мастити

□

□

Да

Не

При приемане на млякото с транспортно средство от фермата
Транспортно средство: № ……………………...................................................
Отговарящо …………........................................................ мляко в секция

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(вид)

Транспортно средство: № ……………………...................................................,
Неотговарящо ………......................................................... мляко в секция
(вид)

Час на пристигане на транспортното средство във фермата ................................................................
Час на тръгване на транспортното средство от фермата ......................................................................
Шофьор приел: ..............................................................................................................................................
(три имена, подпис)
Предал: ...........................................................................................................................................................
(три имена, подпис)
При приемане на млякото в МСЦ
Регистрационен № на МСЦ ..............
Час на приемане .................................
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Приложение № 2
към чл. 18, ал. 3, т. 3
ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ
за доставка на сурово мляко от първи изкупвач
Вид мляко: краве □ овче □ козе □ биволско □
Дата ...... 20... г.
Първи изкупвач ........................................................................................................................................... .
(име на първи изкупвач – собственик или ползвател)
гр./с. ................................................................................................................................................................
Рег. № на МСЦ ..............................................................................................................................................
Физически литри отговарящо краве мляко: .............................................................................. словом
Физически литри неотговарящо краве мляко: .......................................................................... словом
Физически литри краве/овче/козе/биволско мляко: ................................................................ словом
Получател на доставката: МСЦ □; МПП □; фирма с транспортни средства □
..........................................................................................................................................................................
(данни на фирмата, адрес)
Показатели
при приемане

Отговарящо мляко
краве до
100 000
ОБМ, до
400 000
ОБСК

овче до
1 500 000
ОБМ

козе до
1 500 000
ОБМ

Неотговарящо мляко
биволско до
1 500 000
ОБМ

краве над
100 000
ОБМ,
над
400 000
ОБСК

овче над
1 500 000
ОБМ

козе над
1 500 000
ОБМ

биволско над
1 500 000
ОБМ

Масленост %
Те м п е р а т у ра °С
Киселинност
°Т
Плътност
СБО
Белтък

Отговарящо мляко (попълват се тестовете, когато са извършени)
Физическа чистота

□

□

Не

Да

Тест за инхибитори

□

□

Да

Не

Тест за мастити

□

□

Да

Не

□

□

Да

Не

Неотговарящо мляко (попълват се тестовете, когато са извършени)
Физическа чистота

□

□

Не

Да

Тест за инхибитори

□

□

Да

Не

Транспортно средство: № ……………………...................................................
Отговарящо …………........................................................ мляко в секция

Тест за мастити
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(вид)

Транспортно средство: № ……………………...................................................
Неотговарящо ………......................................................... мляко в секция
(вид)

Час на пристигане на транспортното средство в МСЦ .........................................................................
Час на тръгване на транспортното средство от МСЦ ...........................................................................
Шофьор приел: ..............................................................................................................................................
(три имена, подпис)
Предал: ...........................................................................................................................................................
(три имена, подпис)
1500
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 1
от 17 февруари 2017 г.

за реда и начина за обучение и издаване на
документи за правоспособност на лица, из
вършващи дейности с оборудване, съдържащо
флуорсъдържащи парникови газове, както и
за документирането и отчитането на емисиите
на флуорсъдържащи парникови газове
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят мерките
по прилагане на Регламент (ЕС) № 517/2014
на Европейския парламент и на Съвета от
16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 842/2006 (ОВ, L 150/195 от 20 май
2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 517/2014“, както и актовете за изпълнение
съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014.
Чл. 2. Наредбата се прилага от:
1. физическите лица, извършващи дейности
те по чл. 17б, ал. 1 на Закона за чистотата
на атмосферния въздух, наричан по-нататък
„ЗЧАВ“;
2. юридическите лица, извършващи дейностите по чл. 17б, ал. 2 ЗЧАВ;
3. физическите лица, извършващи възстановяване на флуорсъдържащи парникови
газове от климатични инсталации на моторни превозни средства, попадащи в обхвата
на Наредба № 134 от 2007 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства по
отношение на емисиите от климатични системи и за одобряване на типа на пропускащ
компонент или типа на климатична система
(ДВ, бр. 92 от 2007 г.);
4. физическите лица, извършващи възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове
от оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорсъдържащи парникови газове;
5. органите по издаване на документи за
правоспособност по чл. 17б, ал. 3 ЗЧАВ;
6. обучаващите и оценяващите органи по:
а) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2067
на Комисията от 17 ноември 2015 г. за установяване съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на
Европейския парламент и на Съвета на минимални изисквания и на условия за взаимно
признаване на сертифицирането на физически
лица по отношение на стационарно хладилно,
климатично и термопомпено оборудване и
хладилни устройства на хладилни камиони
и ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи
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парникови газове, както и за сертифицирането
на дружества по отношение на стационарно
хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ОВ, L 301/28 от 18 ноември
2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 2015/2067“;
б) Регламент (ЕО) № 304/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване в
съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006
на Европейския парламент и на Съвета на
минимални изисквания и на условията за
взаимно признаване на сертифицирането на
търговски дружества и служители по отношение на стационарните противопожарни
системи и пожарогасители, съдържащи някои
флуорсъдържащи парникови газове (ОВ, L
92/12 от 3 април 2008 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 304/2008“;
в) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2066
на Комисията от 17 ноември 2015 г. за установяване съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014
на Европейския парламент и на Съвета на
минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на
физически лица, извършващи монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или
извеждане от експлоатация на електрическа
комутационна апаратура, съдържаща флуорсъдържащи парникови газове, или събиране и
съхраняване на флуорсъдържащи парникови
газове от стационарна електрическа комутационна апаратура (ОВ, L 301/22 от 18 ноември
2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 2015/2066“;
г) Регламент (ЕО) № 306/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване в
съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006
на Европейския парламент и на Съвета на
минимални изисквания и условия за взаимно
признаване на сертифицирането на служители, извършващи извличане от оборудване, съдържащо разтворители, основани на
флуорсъдържащи парникови газове (ОВ, L
92/21 от 3 април 2008 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 306/2008“;
д) Регламент (ЕО) № 307/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване в
съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006
на Европейския парламент и на Съвета на
минимални изисквания за програми за обучение и на условията за взаимно признаване
на атестати за обучение на служители по
отношение на климатичните инсталации на
някои моторни превозни средства, съдържащи
някои флуорсъдържащи парникови газове (ОВ,
L 92/25 от 3 април 2008 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 307/2008“;
7. дистрибу торите на флуорсъдържащи
парникови газове;
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8. дистрибуторите на оборудване, заредено
с флуорсъдържащи парникови газове, което
не е херметически затворено;
9. ползвателите на флуорсъдържащи парникови газове;
10. преработвателите на флуорсъдържащи
парникови газове;
11. операторите на оборудване, попадащо в
обхвата на чл. 4, параграфи 1 и 2 на Регламент
(ЕС) № 517/2014, както и на стационарно оборудване, съдържащо разтворители, основани
на флуорсъдържащи парникови газове;
12. физическите и юридическите лица, които произвеждат или внасят флуорсъдържащи
парникови газове;
13. контролните органи по чл. 17, ал. 5
ЗЧАВ;
14. компетентния орган по чл. 17, ал. 13
ЗЧАВ.
Чл. 3. Редът и начинът за извършване на
анализи и проверки за съответствие на веществата, оборудването и продуктите, попадащи
в обхвата на Регламент (ЕС) № 517/2014, се
определят със заповед на министъра на околната среда и водите.
Чл. 4. При експлоатация на съоръжения,
системи, съставни части и елементи, които
съдържат хладилен агент, представляващ алтернатива на флуорсъдържащите парникови
газове, трябва да бъдат спазвани съответните
изисквания за безопасност, заложени в международните и европейските стандарти.
Г л а в а

в т о р а

РЕД И НАЧИН ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Раздел I
Обучение и издаване на документи за пра
воспособност за извършване на дейности със
стационарно хладилно, климатично и термо
помпено оборудване и хладилни устройства на
хладилни камиони и ремаркета, съдържащи
флуорсъдържащи парникови газове
Чл. 5. (1) Документ за правоспособност по
чл. 17б, ал. 1 ЗЧАВ се издава от председателя
на Българската браншова камара – машиностроене (ББКМ), на физически лица, извършващи дейности със стационарно хладилно,
климатично и термопомпено оборудване и
хладилни устройства на хладилни камиони
и ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи
парникови газове, и съдържа:
1. реквизитите по чл. 4, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 2015/2067;
2. снимка на притежателя;
3. фактически и правни основания за неговото издаване.
(2) Документът за правоспособност по ал. 1
се издава на лице, което:
1. има диплома за завършено средно образование или по-висока степен на образование;
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2. е издържало изпит по чл. 6, ал. 4.
(3) Срокът на валидност на документа
за правоспособност е 5 години от датата на
издаването му.
(4) Срокът на валидност на документа за
правоспособност по ал. 1 се подновява за
5-годишен период по искане на неговия притежател и след успешно полагане на изпит за
проверка на уменията и знанията съгласно
приложение I към Регламент (ЕС) № 2015/2067.
(5) Документът за правоспособност по
ал. 1, издаден на физическите лица, упражнявали без прекъсване дейностите по чл. 2,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2015/2067
през последните 3 години преди изтичането
на валидността му, се подновява по искане
на неговия притежател за 5-годишен период
без полагане на изпит за проверка на уменията и знанията съгласно приложение I към
Регламент (ЕС) № 2015/2067.
(6) Трудовият стаж по ал. 5 се доказва
чрез трудова книжка или друг документ,
удостоверяващ, че лицето е упражнявало без
прекъсване дейностите, за които му е издаден
документ за правоспособност.
(7) Документ за правоспособност, издаден
на основание на отменения Регламент (ЕО)
№ 303/2008 от 2 април 2008 г. за установяване
в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006
на Европейския парламент и на Съвета на
минимални изисквания и на условията за
взаимно признаване на сертифицирането на
компании и персонал по отношение на стационарни хладилни и климатични системи,
както и за топлинни помпи, съдържащи някои
флуорирани парникови газове (ОВ, L 92/3 от
3 април 2008 г.), за физическите лица, упражнявали без прекъсване дейностите по чл. 2,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2015/2067
през последните 3 години преди изтичането
на валидността на документа, се подновява по
искане на неговия притежател за 5-годишен
период и след успешно полагане на изпит за
изискванията за знания и умения, включени
в група с номер 11 на приложение I на Регламент (ЕС) № 2015/2067.
Чл. 6. (1) Обучението на физическите лица
по чл. 5, ал. 1 се извършва от:
1. професионални гимназии и професионални колежи, училища в местата за лишаване
от свобода, създадени по реда на Закона за
предучилищното и училищното образование;
2. центрове за професионално обучение,
открити по реда на Закона за професионалното образование и обучение;
3. висши училища, открити по реда на
Закона за висшето образование.
(2) Програмите за обучението осигуряват
минималните изисквания относно уменията
и знанията за съответната категория съгласно
приложение I на Регламент (ЕС) № 2015/2067.
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(3) Теоретичните и практическите знания
и умения на физическите лица по чл. 5, ал. 1
се оценяват от:
1. комисия за провеждане на изпит за придобиване на професионална квалификация
съгласно чл. 35 на Закона за професионалното
образование и обучение, когато обучението
е по ал. 1, т. 1;
2. комисия, назначена от председателя на
ББКМ, когато обучението е по ал. 1, т. 2 за
придобиване на правоспособност с проведен
краткосрочен курс;
3. комисия, определена съобразно вътрешните правила на висшето учебно заведение,
когато обучението е по ал. 1, т. 3.
(4) Комисиите по ал. 3 провеждат практически и теоретичен изпит, покриващ минималните изисквания относно уменията и знанията
за получаване на документ за правоспособност
за всяка от категориите по чл. 3, параграф 2
от Регламент (ЕС) № 2015/2067, определени в
приложение I на Регламент (ЕС) № 2015/2067.
(5) Дейността на комисиите по ал. 3 е съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС) № 2015/2067.
Чл. 7. (1) Документ за правоспособност по
чл. 17б, ал. 2 ЗЧАВ се издава от председателя
на ББКМ за юридическо лице, извършващо
дейности със стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване при
спазване изискванията на чл. 6, параграф 1
от Регламент (ЕС) № 2015/2067, и съдържа:
1. реквизитите по чл. 6, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 2015/2067;
2. фактически и правни основания за неговото издаване;
3. в приложение списък с персонала по
чл. 6, параграф 1, буква „а“ от Регламент
(ЕС) № 2015/2067.
(2) Документът за правоспособност по ал. 1
се издава след:
1. представяне на заявление, в което се
съдържа:
а) удостоверение за регистрация, когато
в заявлението не е посочен ЕИК или код по
БУЛСТАТ;
б) документи, удостоверяващи наличието
на изискванията на чл. 6, параграф 1, буква
„а“ от Регламент (ЕС) № 2015/2067;
в) списък с наличния инструментариум,
съответстващ на приложение № 1; списъкът
съдържа информация за търговско наименование, фабричен номер, производител и година
на производство на всеки от инструментите;
2. извършване на проверка на място за
съответствието на информацията, представена
със заявлението по т. 1.
(3) Срокът на валидност на документа
за правоспособност е 5 години от датата на
издаването му.
(4) Документът за правоспособност по ал. 1
се подновява преди изтичането на валидността му за 5-годишен период по искане на
неговия притежател след проверка на място
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дали юридическото лице продължава да изпълнява изискванията на чл. 6, параграф 1
на Регламент (ЕС) № 2015/2067.
Чл. 8. (1) Притежателят на документ за
правоспособност по чл. 7, а л. 1 писмено
уведомява ББКМ при промяна на лице от
персонала по чл. 7, ал. 1, т. 3 и/или при
промяна на условията, при които е издаден
документът за правоспособност.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, получило документ за правоспособност по чл. 7,
ал. 1, представя на ББКМ в 30-дневен срок
от настъпването на промяната документите,
свързани с нея.
(3) В седемдневен срок от получаване на
документите по ал. 2 ББКМ отразява настъпилата промяна по ал. 1 в информационната
база данни по чл. 17б, ал. 5 ЗЧАВ и в приложението по чл. 7, ал. 1, т. 3.
Чл. 9. (1) Процедурите за издаване, временно
отменяне и отнемане на сертификати по чл. 7,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2015/2067,
както и процедурите за докладване на документацията по чл. 8, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 2015/2067 се съгласуват с министъра
на околната среда и водите или оправомощено
от него длъжностно лице.
(2) Всяко изменение и допълнение на процедурите по ал. 1 се съгласува с министъра на
околната среда и водите или оправомощено
от него длъжностно лице.
Чл. 10. Документ за правоспособност, издаден в друга държава – членка на Европейския
съюз, се признава съгласно разпоредбите на
чл. 10 от Регламент (ЕС) № 2015/2067 след
представяне на легализиран превод на български език в ББКМ.
Чл. 11. Българската браншова камара – машиностроене, при необходимост оказва съдействие при изпълнението на чл. 17, ал. 3
ЗЧАВ посредством обучение на лицата, извършващи периодичен преглед за проверка на
техническата изправност по реда на наредбата
по чл. 147, ал. 1 от Закона за движението по
пътищата, за идентифицирането на хладилните
устройства на хладилни камиони с маса над
3,5 тона и/или хладилни ремаркета, които
съдържат флуорсъдържащи парникови газове
в количества от 5 тона СО 2 еквивалент или
повече.
Раздел II
Обучение и издаване на документи за пра
воспособност за извършване на дейности със
стационарнo противопожарнo оборудване, съ
държащо флуорсъдържащи парникови газове
Чл. 12. (1) Документ за правоспособност
по чл. 17б, ал. 1 ЗЧАВ се издава от Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ (ГДПБЗН) на Министерството
на вътрешните работи (МВР) при подадено
заявление.
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(2) Документът за правоспособност по ал. 1
за физически лица, извършващи дейности
със стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови
газове, съдържа:
1. реквизитите по чл. 5, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 304/2008;
2. снимка на притежателя;
3. фактически и правни основания за неговото издаване.
(3) Документът за правоспособност по ал. 1
се издава на лице, което:
1. има диплома за завършено средно образование или по-висока степен на образование;
2. е издържало изпит по чл. 13, ал. 3.
(4) Срокът на валидност на документа
за правоспособност е 5 години от датата на
издаването му.
(5) Документът за правоспособност по
ал. 1 се подновява преди датата на изтичане
на валидността му за 5-годишен период по
искане на неговия притежател след успешно
полагане на изпит за проверка на уменията и
знанията съгласно приложението на Регламент
(ЕО) № 304/2008.
(6) Документът за правоспособност на
физическите лица по ал. 2, упражнявали без
прекъсване дейностите по чл. 10, параграф 1
от Регламент (ЕС) № 517/2014 през последните
3 години преди изтичането на валидността му,
се подновява по искане на неговия притежател
за 5-годишен период без полагане на изпит
за проверка на уменията и знанията съгласно
приложението към Регламент (ЕО) № 304/2008.
(7) Трудовият стаж по ал. 6 се доказва
чрез представяне на трудова книжка или друг
документ, удостоверяващ, че лицето е упражнявало без прекъсване дейностите, за които
му е издаден документ за правоспособност.
(8) Документ за правоспособност, издаден
на основание на отменения Регламент (ЕО)
№ 842/2006 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (ОВ, L 161/1 от
17 май 2006 г.), за физически лица, извършващи
дейности със стационарно противопожарно
оборудване, упражнявали без прекъсване
дейностите по чл. 10, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 517/2014 през последните 3 години,
се подновява за 5-годишен период по искане
на неговия притежател преди изтичането на
валидността на документа и след представяне на удостоверение, издадено от органите
по чл. 13, ал. 1, за преминало обучение за
изискванията за знания, включени в чл. 10,
параграф 3 на Регламент (ЕС) № 517/2014.
Чл. 13. (1) Обучението на физическите лица
по чл. 12, ал. 2 се извършва от:
1. професионални гимназии или професионални колежи, училища в местата за лишаване
от свобода, създадени по реда на Закона за
предучилищното и училищното образование;
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2. центрове за професионално обучение,
открити по реда на Закона за професионалното образование и обучение;
3. висши училища, открити по реда на
Закона за висшето образование;
4. търговски дружества, извършващи монтаж и/или поддръжка и сервизно обслужване
на стационарно противопожарно оборудване,
съдържащо флуорсъдържащи парникови газове.
(2) Програмите за обучението осигуряват
минималните изисквания относно уменията и
знанията съгласно приложението на Регламент
(ЕО) № 304/2008.
(3) Теоретичните и практическите знания
и умения на физическите лица по чл. 12, ал. 2
се оценяват от:
1. комисия за провеждане на изпит за придобиване на професионална квалификация
съгласно чл. 35 на Закона за професионалното
образование и обучение, когато обучението
е по ал. 1, т. 1;
2. комисия от Академията на МВР, когато
обучението е по ал. 1, т. 2 и 4, за придобиване
на правоспособност с проведен краткосрочен
курс;
3. комисия, определена съобразно вътрешните правила на висшето учебно заведение,
когато обучението е по ал. 1, т. 3.
(4) Комисиите по ал. 3 провеждат практически и теоретичен изпит, покриващ минималните изисквания относно уменията
и знанията за получаване на документ за
правоспособност по чл. 10, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 304/2008, определени в
приложението на Регламент (ЕО) № 304/2008.
(5) Дейността на комисиите по ал. 3 е съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 304/2008.
(6) Академията на МВР предварително
съгласува програмите за обучение на организациите по ал. 1, т. 2 и 4.
Чл. 14. (1) Документ за правоспособност
по чл. 17б, ал. 2 ЗЧАВ се издава от ГДПБЗН
на МВР при подадено заявление.
(2) Документът за правоспособност по ал. 1
за юридическо лице, извършващо дейности
със стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови
газове, се издава при спазване на изискванията на чл. 8, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 304/2008 и съдържа:
1. реквизитите по чл. 8, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 304/2008;
2. фактически и правни основания за неговото издаване;
3. в приложение списък с персонала по
чл. 8, параграф 1, буква „а“ от Регламент
(ЕО) № 304/2008.
(3) Документът за правоспособност по ал. 1
се издава след:
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1. представяне на заявление, в което се
съдържат:
а) удостоверение за регистрация, когато
в искането не е посочен ЕИК или код по
БУЛСТАТ;
б) документи, удостоверяващи наличието
на изискванията на чл. 8, параграф 1, буква
„а“ от Регламент (ЕО) № 304/2008;
в) списък с наличния инструментариум,
съответстващ на приложение № 2; списъкът
съдържа информация за търговско наименование, фабричен номер, производител и година
на производство на всеки от инструментите;
2. извършване на проверка на място за
съответствието на информацията, представена
със заявлението по т. 1.
(4) Срокът на валидност на документа
за правоспособност е 5 години от датата на
издаването му.
(5) Документът за правоспособност по ал. 1
се подновява преди изтичането на валидността му за 5-годишен период по искане на
неговия притежател след проверка на място
дали юридическото лице продължава да изпълнява изискванията на чл. 8, параграф 1
на Регламент (ЕО) № 304/2008.
Чл. 15. (1) Лицето, получило документ за
правоспособност по чл. 14, ал. 2, писмено
уведомява органа, издал документ за право
способност, при промяна на лице от персонала
по чл. 14, ал. 1, т. 3 и/или при промяна на
условията, при които е издаден документът
за правоспособност.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, получило
документ за правоспособност по чл. 14, ал. 2,
представя на ГДПБЗН на МВР в 30-дневен
срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея.
(3) Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ на МВР в срок от
седем дни отразява промяната по ал. 1 в информационната база данни по чл. 17б, ал. 5
ЗЧАВ и в приложението по чл. 14, ал. 2, т. 3.
Чл. 16. (1) Процедурите за издаване, временно отменяне и отнемане на сертификати
по чл. 10, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 304/2008, както и процедурите за докладване
на документацията по чл. 11, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 304/2008 се съгласуват с
министъра на околната среда и водите или
оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Всяко изменение и допълнение на процедурите по ал. 1 се съгласува с министъра на
околната среда и водите или оправомощено
от него длъжностно лице.
Чл. 17. Документ за правоспособност, издаден в друга държава – членка на Европейския
съюз, се признава съгласно разпоредбите на
чл. 13 от Регламент (ЕО) № 304/2008 след
представяне на легализиран превод на български език в ГДПБЗН на МВР.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

Раздел III
Обучение и издаване на документи за пра
воспособност за извършване на дейности с
електрическа комутационна апаратура, съ
държаща флуорсъдържащи парникови газове
Чл. 18. (1) Документът за правоспособност
по чл. 17б, ал. 1 ЗЧАВ се издава от Българската
браншова камара на енергетиците (ББКЕ) за
физически лица, извършващи дейности с електрическа комутационна апаратура, съдържаща
флуорсъдържащи парникови газове, и съдържа:
1. реквизитите по чл. 3, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 2015/2066;
2. снимка на притежателя;
3. фактически и правни основания за неговото издаване.
(2) Документът за правоспособност по ал. 1
се издава на лице, което:
1. има диплома за завършено средно образование или по-висока степен на образование;
2. е издържало изпит по чл. 19, ал. 3.
(3) Срокът на валидност на документа
за правоспособност е 5 години от датата на
издаването му.
(4) Срокът на валидност на документа
за правоспособност по ал. 1 се подновява
за 5-годишен период по искане на неговия
притежател и след успешно полагане на
изпит за проверка на уменията и знанията
съгласно приложението към Регламент (ЕС)
№ 2015/2066.
(5) Документът за правоспособност на
физическите лица по ал. 1, упражнявали без
прекъсване дейностите по чл. 1 от Регламент
(ЕС) № 2015/2066 през последните 3 години
преди изтичането на валидността му, се подновява по искане на неговия притежател за
5-годишен период без полагане на изпит за
проверка на уменията и знанията съгласно приложението към Регламент (ЕС) № 2015/2066.
(6) Трудовият стаж по ал. 5 се доказва
чрез представяне на трудова книжка или друг
документ, удостоверяващ, че лицето е упражнявало без прекъсване дейностите, за които
му е издаден документ за правоспособност.
Чл. 19. (1) Обучението на лицата по чл. 18,
ал. 1 се извършва от:
1. производители на електрическа комутационна апаратура, съдържаща флуорсъдържащи парникови газове;
2. оператори на електрическа комутационна апаратура, съдържаща флуорсъдържащи
парникови газове.
(2) Теоретичните и практическите знания
и умения на физическите лица по чл. 18, ал. 1
се оценяват от:
1. производители на електрическа комутационна апаратура, съдържаща флуорсъдържащи парникови газове, когато обучението
е по ал. 1, т. 1;
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2. оператори на електрическа комутационна
апаратура, съдържаща флуорсъдържащи парникови газове, отговарящи на условията на
чл. 5, параграф 4 на Регламент (ЕС) 2015/2066,
когато обучението е по ал. 1, т. 2.
(3) Оценяващите лица по ал. 2 провеждат
практически и теоретичен изпит за минималните изисквания относно уменията и знанията
за получаване на документ за правоспособност
по чл. 18, ал. 1, определени в приложение I
към Регламент (ЕС) № 2015/2066.
(4) Дейността на оценяващите лица по
ал. 2 е съгласно чл. 5 от Регламент (ЕС)
№ 2015/2066.
Чл. 20. (1) Процедурите за издаване, временно отменяне и отнемане на сертификати по чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 2015/2066, както и процедурите за доклад
ване на документацията по чл. 5, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 2015/2066 се съгласуват
с министъра на околната среда и водите или
оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Всяко изменение и допълнение на процедурите по ал. 1 се съгласува с министъра на
околната среда и водите или оправомощено
от него длъжностно лице.
Чл. 21. Документът за правоспособност,
издаден в друга държава – членка на Европейския съюз, се признава съгласно разпоредбите на чл. 7 от Регламент (ЕС) № 2015/2066
след представяне на легализиран превод на
български език в ББКЕ.
Раздел IV
Обучение и издаване на документи за право
способност за извършване на възстановяване
на флуорсъдържащи парникови газове от
климатични системи на моторни превозни
средства
Чл. 22. (1) Документът за правоспособност
по чл. 17б, ал. 1 ЗЧАВ се издава от ББКМ за
физически лица, извършващи възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове от
климатици на някои МПС, и съдържа:
1. реквизитите по чл. 3, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 307/2008;
2. снимка на притежателя;
3. фактически и правни основания за неговото издаване.
(2) Документът за правоспособност по ал. 1
се издава на лице, което:
1. има диплома за завършено средно образование или по-висока степен на образование;
2. е преминало обучение по чл. 23.
(3) Срокът на валидност на документа
за правоспособност е 5 години от датата на
издаването му.
(4) Срокът на валидност на документа за
правоспособност по ал. 1 се подновява за
5-годишен период по искане на неговия притежател и след преминаване на опреснителен
курс на обучение по чл. 23.
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(5) Документът за правоспособност на
физическите лица по ал. 1, упражнявали без
прекъсване дейността по чл. 1 от Регламент
(ЕО) № 307/2008 през последните 3 години
преди изтичането на срока на документа за
правоспособност, се подновява по искане на
неговия притежател за 5-годишен период без
преминаване на обучението по чл. 23.
(6) Трудовият стаж по ал. 5 се доказва
чрез представяне на трудова книжка или друг
документ, удостоверяващ, че лицето е упражнявало без прекъсване дейностите, за които
му е издаден документ за правоспособност.
Чл. 23. (1) Обучението на лицата по чл. 22,
ал. 1 се извършва от:
1. професионални гимназии и професионални колежи, училища в местата за лишаване
от свобода, създадени по реда на Закона за
предучилищното и училищното образование;
2. центрове за професионално обучение,
открити по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
(2) Програмите за обучението по ал. 1
осигуряват минималните изисквания относно
уменията и знанията съгласно приложението
на Регламент (ЕО) № 307/2008.
Чл. 24. Документ за правоспособност за
възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове от климатични инсталации в
някои моторни превозни средства, издаден
в друга държава – членка на Европейския
съюз, се признава съгласно разпоредбите
на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 307/2008 след
представяне на легализиран превод на български език в ББКМ.
Раздел V
Обучение и издаване на документи за право
способност за извършване на възстановяване
на разтворители на основата на флуорсъ
държащи парникови газове от стационарно
оборудване
Чл. 25. (1) Документът за правоспособност
по чл. 17б, ал. 1, т. 2 ЗЧАВ, който се издава
от Българската стопанска камара (БСК) за
физически лица, извършващи възстановяване
на разтворители на основата на флуорсъдържащи парникови газове от стационарно
оборудване, съдържа:
1. реквизитите по чл. 3, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 306/2008;
2. снимка на притежателя;
3. фактически и правни основания за неговото издаване.
(2) Документът за правоспособност по ал. 1
се издава на лице, което:
1. има диплома за завършено средно образование или по-висока степен на образование;
2. е издържало изпит по чл. 26, ал. 3.
(3) Срокът на валидност на документа
за правоспособност е 5 години от датата на
издаването му.
(4) Срокът на валидност на документа
за правоспособност по ал. 1 се подновява
за 5-годишен период по искане на неговия
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притежател и след успешно полагане на
изпит за проверка на уменията и знанията
съгласно приложението към Регламент (ЕО)
№ 306/2008.
(5) Документът за правоспособност на физическите лица по ал. 1, упражнявали без прекъсване дейността по чл. 1 от Регламент (ЕО)
№ 306/2008 през последните 3 години преди
изтичането на валидността му, се подновява
по искане на неговия притежател за 5-годишен
период без полагане на изпит за проверка на
уменията и знанията съгласно приложението
към Регламент (ЕО) № 306/2008.
(6) Трудовият стаж се доказва чрез представяне на трудова книжка или друг документ,
удостоверяващ, че лицето е упражнявало без
прекъсване дейностите, за които му е издаден
документ за правоспособност.
Чл. 26. (1) Обучението на лицата по чл. 25,
ал. 1 се извършва от:
1. производители на оборудване, съдържащо
разтворители, основани на флуорсъдържащи
парникови газове;
2. оператори на оборудване, съдържащо
разтворители, основани на флуорсъдържащи
парникови газове.
(2) Теоретичните и практическите умения
и знания на лицата по чл. 25, ал. 1 се оценяват от:
1. производители на оборудване, съдържащо
разтворители, основани на флуорсъдържащи
парникови газове, когато обучението е по
ал. 1, т. 1;
2. оператори на оборудване, съдържащо
разтворители, основани на флуорсъдържащи
парникови газове, когато обучението е по
ал. 1, т. 2.
(3) Оценяващите лица по ал. 2 провеждат
практически и теоретичен изпит, покриващ
минималните изисквания относно уменията
и знанията за получаване на документ за правоспособност по чл. 25, ал. 1, определени в
приложението на Регламент (ЕО) № 306/2008.
(4) Дейността на оценяващите лица по ал. 2
е съгласно чл. 5 от Регламент (ЕО) № 306/2008.
Чл. 27. (1) Процедурите за издаване, временно отменяне и отнемане на сертификати по чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 306/2008, както и процедурите за докладване
на документацията по чл. 5, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 306/2008 се съгласуват с
министъра на околната среда и водите или
оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Всяко изменение и допълнение на процедурите по ал. 1 се съгласува с министъра на
околната среда и водите или оправомощено
от него длъжностно лице.
Чл. 28. Документ за правоспособност, издаден в друга държава – членка на Европейския
съюз, се признава съгласно разпоредбите на
чл. 7 от Регламент (ЕО) № 306/2008 след представяне на легализиран превод на български
език в БСК.
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ДОСИЕ НА ОБОРУДВАНЕ
Чл. 29. (1) Операторите на оборудване, за
което се изискват проверки за течове съгласно
чл. 4 от Регламент (ЕС) № 517/2014, създават
и поддържат досие съгласно чл. 6, параграфи 1
и 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014 във формат
съгласно приложение № 3.
(2) В случаите, когато досието по ал. 1 се
съхранява единствено на електронен носител,
операторът представя документи, парафирани
от лицето, което е извършило монтажа, сервизното обслужване, поддръжката, ремонта
или извеждането от експлоатация на оборудването, доказващи верността на информацията,
посочена в досието.
(3) Операторите съхраняват най-малко пет
години документите, посочени в ал. 2.
(4) Копи я на доку ментите по ал. 2 се
съхраняват най-малко пет години от лицата,
извършили монтажа, сервизното обслужване,
поддръжката, ремонта или извеждането от
експлоатация на оборудването.
(5) Операторите съхраняват документите
по ал. 1 и 2 на мястото, където е монтирано
оборудването.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

Д ЕК Л А РА Ц И Я ЗА С Ъ ОТ ВЕТС Т ВИ Е С
ЧЛ. 7, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС)
№ 517/2014
Чл. 30. Вносителите и производителите,
които пускат на пазара флуорсъдържащи парникови газове и газове, изброени в приложение
II от Регламент (ЕС) № 517/2014, изготвят
декларация за съответствие с изискванията на
чл. 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014
съгласно формата по приложение № 4.
Г л а в а

п е т а

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИТЕ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ
Чл. 31. Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове изготвят годишен отчет
съгласно формата по приложение № 5.
Чл. 32. (1) Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови
газове, което не е херметически затворено,
изготвят годишен отчет за изпълнението на
задължението си по чл. 11, параграф 5 на
Регламент (ЕС) № 517/2014 съгласно формата
по приложение № 6.
(2) Дистрибуторите на оборудване, заредено
с флуорсъдържащи парникови газове, което
не е херметически затворено, създават и поддържат документация с информация относно
продаденото оборудване със следните данни:
1. наименование, адрес, телефон и ЕИК/
БУЛСТАТ на лицето, закупило оборудването;
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2. вид и брой на закупено оборудване;
флуорсъдържащи парникови газове, с които
е заредено – вид и количество, в килограми;
3. наименование на лицето, извършило
монтажа на оборудването, и номер на неговия
документ за правоспособност.
(3) Документацията по ал. 2 се съхранява
от дистрибуторите най-малко пет години.
Чл. 33. (1) Ползвателите на флуорсъдържащи парникови газове изготвят годишен отчет
съгласно формата по приложение № 7.
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за
ползвателите на флуорсъдържащи парникови
газове за оборудването по чл. 4, параграф 2,
букви „г“ и „д“ на Регламент (ЕС) № 517/2014.
Чл. 34. Преработвателите изготвят годишен отчет за количествата флуорсъдържащи
парникови газове, преработени през отчетната
година, съгласно формата по приложение № 8.
Чл. 35. (1) Информацията по приложение
№ 9 се изготвя от:
1. операторите на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни
термопомпи, двигатели с цикъл на Ренкин с
органичен работен агент, съдържащи 5 тона
СО 2 еквивалент, 3 килограма или повече
флуорсъдържащи парникови газове; информацията се изготвя за по-малката стойност
в килограми от 5 тона СО 2 еквивалент или
3 килограма на съдържащите се в оборудването
флуорсъдържащи парникови газове;
2. операторите на електрическа комутационна апаратура, оборудване, съдържащо
разтворители, основани на флуорсъдържащи
парникови газове.
(2) Информацията по ал. 1 се актуализира
и допълва всяка година.
Чл. 36. Отчетите по чл. 31, чл. 32, ал. 1,
чл. 33, ал. 1, чл. 34 и чл. 35, ал. 1 се предоставят на регионалните инспекции по околната
среда и водите (РИОСВ), на чиято територия
се намират флуорсъдържащите парникови
газове, до 15 февруари на текущата година и се отнасят за периода от 1 януари до
31 декември на предходната година.
Чл. 37. (1) Директорът на РИОСВ изготвя
обобщен годишен отчет за флуорсъдържащите
парникови газове на територията, която е в
неговата компетентност, съгласно формата
по приложение № 10.
(2) Отчетът по ал. 1 се предоставя на електронен и хартиен носител в Министерството
на околната среда и водите (МОСВ) не покъсно от 1 април на текущата година и се
отнася за периода от 1 януари до 31 декември
на предходната година.
Чл. 38. (1) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР
изготвя обобщен годишен отчет за стационарното противопожарно оборудване, съдържащо
5 тона СО 2 еквивалент, 3 килограма или по-
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вече флуорсъдържащи парникови газове, на
територията на Република България съгласно
формата по приложение № 11. Информацията
се изготвя за по-малката стойност в килограми
от 5 тона СО 2 еквивалент или 3 килограма
на съдържащите се в оборудването флуорсъдържащи парникови газове.
(2) Директорът на ГДПБЗН на МВР предоставя отчета по ал. 1 на електронен и хартиен
носител в МОСВ не по-късно от 1 април на
текущата година, който се отнася за периода
от 1 януари до 31 декември на предходната
година.
Чл. 39. (1) Министерството на околната
среда и водите създава, поддържа и ежегодно
актуализира база данни за флуорсъдържащите
парникови газове.
(2) Базата данни по ал. 1 съдържа информация за:
1. наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на юридическото лице или
име и адрес на физическото лице, телефон
и факс за всички производители, вносители,
износители, ползватели и преработватели на
флуорсъдържащи парникови газове на територията на Република България;
2. наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на юридическото лице или
име и адрес на физическото лице, телефон
и факс за всички оператори на оборудването
по чл. 4, параграф 2, букви „а“ – „ж“ на Регламент (ЕС) № 517/2014, съдържащо 5 тона
СО 2 еквивалент или повече флуорсъдържащи
парникови газове, както и на оборудването,
съдържащо разтворители, основани на флуорсъдържащи парникови газове, на територията
на Република България;
3. наименование, ЕИК/ БУЛСТАТ, седалище и адрес на юридическото лице или име и
адрес на физическото лице, телефон и факс
за всички дистрибутори на флуорсъдържащи
парникови газове и оборудване, заредено с
флуорсъдържащи парникови газове, което не
е херметически затворено, на територията на
Република България;
4. вид и количества на флуорсъдържащите
парникови газове, произведени на територията
на Република България;
5. вид и количества на флуорсъдържащите
парникови газове, внесени на територията
на Република България, поотделно за всяка
страна, от която е извършено внасянето;
6. вид и количества на флуорсъдържащите
парникови газове, изнесени от територията
на Република България, поотделно за всяка
страна, за която е извършено изнасянето;
7. вид и количества на закупените от пазара на Европейския съюз флуорсъдържащи
парникови газове;
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8. вид и количества на доставените на краен потребител на територията на Република
България флуорсъдържащи парникови газове;
9. вид и количества на използваните флуорсъдържащи парникови газове на територията
на Република България;
10. вид и количества на възстановените
от оборудване флуорсъдържащи парникови
газове на територията на Република България;
11. вид и количества на преработените
флуорсъдържащи парникови газове на територията на Република България;
12. вид и количества на складираните от
дистрибу тори и преработватели флуорсъдържащи парникови газове на територията
на Република България към 31 декември на
отчетната година с адрес на местата, където
са складирани;
13. оборудването по чл. 4, параграф 2, букви „а“ – „ж“ на Регламент (ЕС) № 517/2014,
съдържащо 5 тона СО 2 еквивалент или повече
флуорсъдържащи парникови газове, както и
оборудването, съдържащо разтворители, основани на флуорсъдържащи парникови газове,
намиращи се на територията на Република
България.
Г л а в а

ш е с т а

ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКТИ И ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ
ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ
Чл. 40. Продукти и оборудване, попадащи
в обхвата на чл. 12, параграф 1 на Регламент
(ЕС) № 517/2014, се маркират с етикет, който
отговаря на формàта по чл. 2 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 2015/2068 за установяване,
съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на формàта
на етикетите за продукти и оборудване, които
съдържат флуорсъдържащи парникови газове
(ОВ, L 150/195 от 20 май 2014 г.).
Г л а в а

с е д м а

Чл. 41. Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите информира писмено председател я на ББК М за
всяко установено нарушение на чл. 8, ал. 1 и
2 и на Регламент (ЕС) № 517/2014 от лицата,
притежаващи документи за правоспособност
по чл. 5, ал. 1, чл. 7, ал. 1 и чл. 22, ал. 1.
Чл. 42. Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите информира
писмено директора на ГДПБЗН на МВР за
всяко установено нарушение на чл. 15, ал. 1 и
2 и на Регламент (ЕС) № 517/2014 от лицата,
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притежаващи документи за правоспособност
по чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1.
Чл. 43. Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите информира писмено:
1. председателя на ББКЕ за всяко установено
нарушение на Регламент (ЕС) № 517/2014 от
лицата, притежаващи документи за право
способност по чл. 18, ал. 1;
2. председателя на БСК за всяко установено
нарушение на Регламент (ЕС) № 517/2014 от
лицата, притежаващи документи за право
способност по чл. 25, ал. 1.
Чл. 44. (1) Документите за правоспособност,
издадени по чл. 5, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 12,
ал. 1, чл. 14, ал. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 22, ал. 1
и чл. 25, ал. 1, се отменят временно, когато
е налице едно или повече от следните обстоятелства:
1. за физически лица:
а) лицето е вписало невярна и/или непълна
информация в досието по чл. 29 след извършени от него проверка за течове, монтаж,
възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове, сервизно обслужване, поддръжка,
ремонт или извеждане от експлоатация на
оборудването;
б) лицето не съхранява копие на досие
по чл. 29;
в) лице, което не представи в срок информация за флуорсъдържащите парникови газове
съгласно изискванията на чл. 17в, ал. 4 на
Закона за чистотата на атмосферния въздух
(ЗЧАВ) и на чл. 33, ал. 1;
2. за юридически лица:
а) лицето не разполага с необходимите
инструменти, съответстващи на приложение
№ 1 или на приложение № 2;
б) лицето не представи на контролен орган
и/или на сертифициращ орган документите
за правоспособност на служителите;
в) обемът на дейностите на лицето не отговаря на броя на сертифицираните служители;
г) лицето, чийто служител е вписал невярна и/или непълна информация в досието
по чл. 29 след извършени от него монтаж,
сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или
извеждане от експлоатация на оборудването;
д) лицето не съхранява копие на досие
по чл. 29;
е) лице, което не представи в срок информация за флуорсъдържащите парникови
газове съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1.
(2) Документите за правоспособност, издадени по чл. 5, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 12, ал. 1,
чл. 14, ал. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 22, ал. 1 и чл. 25,
ал. 1, се отнемат, когато е налице едно или
повече от следните обстоятелства:
1. за физически лица:
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а) лицето, притежаващо документ за правоспособност по чл. 5, а л. 1, у пот ребява
флуорсъдържащи парникови газове в нарушение на чл. 13, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 517/2014;
б) лице, което изпуска или съдейства за
изпускането на флуорсъдържащи парникови
газове в атмосферния въздух в нарушение на
изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014;
в) лице, което не съхранява информация
за типовете и количествата възстановени
флуорсъдържащи парникови газове, както
и за по-нататъшната преработката на тези
вещества;
г) лице, което извърши повторно нарушение
по ал. 1, т. 1;
2. за юридически лица:
а) лицето, притежаващо документ за правоспособност по чл. 7, ал. 1, чийто служител
употребява флуорсъдържащи парникови газове
в нарушение на чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014;
б) лицето, чийто служител изпуска или
съдейства за изпускането на флуорсъдържащи парникови газове в атмосферния въздух
в нарушение на изискванията на Регламент
(ЕС) № 517/2014;
в) лице, което не съхранява информация
за типовете и количествата възстановени
флуорсъдържащи парникови газове, както
и за по-нататъшната преработката на тези
вещества.
г) лице, което извърши повторно нарушение
по ал. 1, т. 2.
(3) Временното отменяне на документите
за правоспособност по ал. 1 е за срок до
потвърждаване от РИОСВ за отстраняване
на несъответствието.
(4) Лице, на което е отнет документът за
правоспособност по реда на ал. 2, няма право
да кандидатства за издаване на нов документ
за правоспособност за срок пет години от
датата на отнемането му.
(5) В случаите на настъпване на обстоятелства по ал. 1 и/или ал. 2 информация за
това се публикува в информационната база
данни по чл. 17б, ал. 6 ЗЧАВ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Флуорсъдържащи парникови газове“ са
вещества, изброени в приложение I на Регламент (ЕС) № 517/2014, и смеси, които съдържат
някое от тези вещества. Неизчерпателен списък
със смеси е представен в приложение № 12.
2. „А лтернатива на флуорсъдържащите
парникови газове“ са вещества и смеси,
използвани като хладилни агенти, които не
съдържат флуор и притежават потенциал на
глобално затопляне нула или близък до нула
(амоняк, въглеводороди, въглероден диоксид).

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

3. „Документ за правоспособност“ е серт ифи к ат по см ис ъ ла на Регламен т (ЕС)
№ 2015/2067, Регламент (ЕО) № 304/2008,
Регламент (ЕС) № 2015/2066 и Регламент
(ЕО) № 306/2008 или атестат по смисъла на
Регламент (ЕО) № 307/2008.
4. „Документ“ е удостоверение за професионално обучение или свидетелство за
професионална квалификация, издадени от
професионалните гимназии или професионалните колежи, създадени по реда на Закона за
предучилищното и училищното образование
или от центровете за професионално обучение,
открити по реда на Закона за професионалното образование и обучение, или диплома
за завършено средно или висше техническо
образование.
5. „Краткосрочен курс“ е курс, който е с
продължителност, по-малка от регламентираната в рамковите програми на Министерството
на образованието и науката за придобиване
на професионална квалификация, обхващащ
учебното съдържание, описано в Регламент
(ЕС) № 2015/2067.
6. „Дистрибутор“ е лице, което доставя
флуорсъдържащи парникови газове на крайни
потребители.
7. „Краен потребител“ е лице, на което
се доставя:
  –  флуорсъдържащ парников газ за целите
на монтаж, сервизно обслужване, поддръжка
или ремонт на оборудване, съдържащо или
зависещо от флуорсъдържащи парникови
газове, за което се изисква сертифициране
или атестация съгласно чл. 10 на Регламент
(ЕС) № 517/2014;
  –  оборудване, заредено с флуорсъдържащ парников газ, което не е херметически
затворено, за целите на монтаж.
8. „Ползвател“ е лице, което извършва
следните дейности с оборудването, попадащо в
обхвата на чл. 4, параграф 2 на Регламент (ЕС)
№ 517/2014, както и оборудването, съдържащо
разтворители, основани на флуорсъдържащи
парникови газове:
  –  използва флуорсъдържащи парникови
газове при монтаж, сервиз, поддръжка или
ремонт;
  –  извършва проверки за течове;
  –  възстановява флуорсъдържащи парникови газове;
  –  извежда от експлоатация оборудване.
9. „Преработвател“ е физическо или юридическо лице, което извършва дейности по
рециклиране, регенериране или унищожаване
на флуорсъдържащи парникови газове.
10. „Оператор“ е физическо или юридическо
лице по смисъла на чл. 2, т. 8 от Регламент
(ЕС) № 517/2014, включително лицето – собственик на инсталацията, попадаща в обхвата
на Регламент (ЕС) № 517/2014.
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11. „Пускане на пазара“ е дейност, определена в чл. 2, т. 10 на Регламент (ЕС) № 517/2014.
12. „Ретрофит“ е ремонт и/или преустройство на оборудване за работа със заместител
на даден хладилен агент (напр. от хладилен
агент с висок потенциал на глобално затопляне към заместител с нисък потенциал на
глобално затопляне).
13. „Противопожарно оборудване“ са оборудването и системите, отговарящи на определението по чл. 2, т. 33 на Регламент (ЕС)
№ 517/2014.
14. „Поддържане на досие“ са всички дейности по въвеждане на актуална и коректна
информация за оборудването, както и съхраняването на същата по чл. 6, параграф 1
и параграф 2, буква „а“ на Регламент (ЕС)
№ 517/2014.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 17, ал. 2 ЗЧАВ.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на:
1. чл. 29, който влиза в сила два месеца
след датата на влизане в сила на наредбата;
2. чл. 44, ал. 2, т. 1, буква „а“ и т. 2, буква
„а“, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.
§ 4. Процедурите по чл. 9, ал. 1, чл. 16,
ал. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 се представят
за съгласуване в МОСВ в срок до 60 дни от
датата на влизане в сила на наредбата.
§ 5. Министърът на околната среда и водите е компетентният орган по докладване на
Европейската комисия по чл. 6 от Регламент
(ЕС) № 2015/2066 и чл. 9 от Регламент (ЕС)
№ 2015/2067.
§ 6. Министърът на околната среда и водите утвърждава методика за подпомагане на
РИОСВ при осъществяването на контрола по
Регламент (ЕС) № 517/2014, актовете за изпълнение съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014
и наредбата.
Министър на околната среда и водите:
Ирина Костова
Министър на вътрешните работи:
Пламен Узунов
Приложение № 1
към чл. 7, ал. 2, т. 1, буква „в“
Списък на необходимия инструментариум за
извършване на монтаж, сервиз или поддръжка
на стационарни хладилни и климатични системи,
както и на топлинни помпи, съдържащи някои
флуорсъдържащи парникови газове
1. Уред за откриване на пропуски (пропускотърсач) с чувствителност до 5 g/годишно, базиран
на хидрофлуорвъглеводороди (HFC).
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2. Станция за изтегляне на работното вещество от системата в течна и парна фаза. Типът
на станцията да позволява изтегляне на вида на
хладилния агент, с който е заредена инсталацията. Производителността на станцията да е
съобразена с количеството на работното вещество в системата.
3. Празен/празни контейнер/контейнери за
събиране на изтегленото вещество. Вместимостта
на цилиндъра/цилиндрите трябва да съответства
на количеството хладилен агент, подлежащо на
изтегляне.
4. Електронна везна със стъпка на отчитане
не по-голяма от 10 g за прецизно определяне
количеството на изтегляното вещество или на
веществото, с което повторно се зарежда системата.
5. Двустъпална/двустъпални вакуумпомпа/
вакуумпомпи с производителност, съответстваща на големината на инсталацията, и с крайна
степен на вакуум не по-голяма от 15 m.
6. Термометър/термометри с точност на измерването не по-малка от 0,1 °С.
7. Вакуумметър с обхват от 1000 до 0 mbar
и клас 1.6.
8. Комплект манометри за високо и ниско
налягане, притежаващи скали за съответния
хладилен агент – клас 1.6.
9. Комплект маркучи за зареждане и за връзка с вакуумпомпата с работно налягане 51 bar
за газовете с нормално налягане и с работно
налягане 55 bar за газовете с високо налягане
(например R410A).
10. Миниспирателни вентили за маркучи.
11. Преносим апарат за запояване.
12. Комплект инструменти за подготовка на
тръбите, свързана с процеса на монтаж, сервиз
и отстраняване на течовете:
а) тръборез/тръборези;
б) конусна дъска;
в) експандер за тръби;
г) инструмент за почистване на тръбите.

Приложение № 2
към чл. 14, ал. 3, т. 1, буква „в“
Списък на необходимия инструментариум за
извършване на монтаж, сервиз или поддръжка
на стационарни противопожарни системи и
пожарогасители, съдържащи някои флуорсъ
държащи парникови газове
1. Техническо устройство за измерване на маса
не по-малко от 300 kg със стойност на делението
не по-голяма от 100 g.
2. Устройство за измерване на температура с
точност на измерване минимум 1 °С.
3. Транспортна количка за преместване на
контейнерите, съдържащи фл уорсъдържащи
парникови газове, снабдена с приспособление,
осигуряващо техния безопасен транспорт.
4. Инструменти и приспособления за монтаж
и демонтаж на контейнери, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове.
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Приложение
№ 3
Приложение
към чл. 29, ал. 1

№3
към чл. 29, ал. 1

ДОСИЕ НА СИСТЕМАТА*
Оператор на оборудването
Наименование на
фирмата
Пощенски адрес
Телефонен номер
Техническа спецификация за оборудването
Фабричен №,
Наименование на
производител, дата на
2
оборудването
монтаж

Описание

(тип оборудване,
напр. за
хладилно
оборудване:
Херметически
множество
затворено?
хладилни кръга/
единичен кръг;
тип компресор)

Местонахождение
на оборудването

Да/Не

Дата на инсталиране
Заредено количество
флуорсъдържащ
парников газ (към
момента на монтажа,
за хладилно
оборудване: описва се
всеки хладилен кръг
отделно):
в kg
в t CO2 eq
Заредено количество
масло (към момента
на монтажа)

Флуорсъдържащ
парников газ
(промишленo
означение)

Тип масло (към
момента на
монтажа)

Досие за (посочва се оборудването; за хладилните инсталации: съответния хладилен кръг, за който е представена информацията)
Всеки хладилен кръг трябва да има свой собствен запис!
Монтаж, сервизно обслужване, поддръжка и ремонт
Сервизен
3

Дата

техник/фирма
(вкл. № на
документа за
правоспособност,
когато е

Засегнати части

Проверка на система за откриване на течове (при наличие)
Сервизен
Резултат
Дата
3
техник/фирма

Предприети
действия

4

Подпис

4

Подпис

(вкл. № на
документа за
правоспособност)

Проверки за течове (включително последващи проверки)
Необходимост от
последващи
проверки

Сервизен
3

техник/фирма
Дата

Проверени области

Резултат

Предприети действия

(вкл. № на
документа за
правоспособност)

4

Подпис
(вкл. краен срок
за извършването
й)

Добавяне на флуорсъдържащ парников газ (ФПГ)
Информация за добавения флуорсъдържащ парников газ

Сервизен

Наименование и адрес на
фирмата, извършила
регенериране/ рециклиране
на флуорсъдържащия
парников газ

3

техник/фирма

Вид на ФПГ
Дата
Свеж/ рециклиран/
регенериран
(вкл. № на
документа за
правоспособност,
когато е
приложимо)

Причина за
добавяне

4

Подпис

Добавени
количества (kg)
(вкл. ЕИК/БУЛСТАТ и № на
документ за
правоспособност, когато е
приложимо)

(промишленo
означение)

а) монтаж;
б) поддръжка
или сервизно
обслужване;
в) теч;
г) друго (да се
уточни)
Възстановяване (събиране/съхраняване) и последващи действия по оползотворяване/ обезвреждане на флуорсъдържащ парников газ (ФПГ)
Количества
въстановено
вещество

Сервизен
3

техник/фирма
Дата

(вкл. № на
документа за
правоспособност,
когато е
приложимо)

5

Предприети действия
Причина за извличането на
веществото

Вид на ФПГ
(в kg)

по
по
4
оползотворяване
Подпис
възстановяване
/ обезвреждане
на
на
флуорсъдържащи
флуорсъдържащи
те парникови
те парникови
газове
газове

а) извеждане от експлоатация
на оборудването;
б) ретрофит на оборудването;
в) временно преустановяване
работата на оборудване;
г) друго (да се уточни) .

Забележки: За колоните от досието, в които са изброени отговори е възможно да
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Забележки: За колоните от досието, в които
са изброени отговори, е възможно да се огради/
оградят единствено приложимата буква/приложимите букви.
За хладилното оборудване: Всеки хладилен кръг
има свой собствен запис!
1. Оператор.
2. Технически коректна идентификация.
3. Включваща името на сервизния техник и на
дружеството, пощенски адрес и телефонен номер.
4. Подпис на лицето, извършило проверката. В
случаите по чл. 29, ал. 2 се създават линкове, които
препращат към сканирани оригинални документи, като протоколи за извършените проверки или
фактури, съдържащи подробна информация, във
формат, който не позволява тяхното подправяне
(напр. pdf файлове).
5. В колона „Предприети действия“ се представя
информация за дейностите по транспорт и третиране на образуваните отпадъци, като се посочат:
5.1. номерата на идентификационните документи
по приложение № 8 към чл. 12, ал. 1 на Наредба
№ 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
(ДВ, бр. 51 от 2014 г.);
5.2. в случай на трансграничен превоз на отпадъци – номерът на нотификацията и документите за движение по Регламент (ЕО) № 1013/2006
относно превози на отпадъци (ОВ, L 190/1 от 12
юли 2006 г.);
5.3. кодовете за извършената дейност по приложения № 1 и № 2 на Закона за управление на
отпадъците;
5.4. име на дружеството, което е извършило
дейността, и
5.5. други официални документи, удостоверяващи тяхното извършване (сертификати, фактури,
договори по чл. 8, ал. 1 на Закона за управление
на отпадъците и други договори).
Възможно е да се създадат линкове, които да
препращат към сканираните оригинални документи
във формат, който не позволява тяхното подправяне
(напр. pdf файлове).
6. Количествата се закръгляват до втория знак
след десетичната запетая.
7. След извършване на реконструкция на оборудването, която води до промяна на данните,
въведени в раздел „Техническа спецификация на
оборудването“ на досието, в досието се създава
нов раздел „Техническа спецификация на оборудването от (посочва се датата на реконструкцията
му)“. Старият раздел се запазва, като заглавието
му се променя на „Техническа спецификация на
оборудването до (посочва се датата на реконструкцията му)“.

ВЕСТНИК
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Приложение № 4
към чл. 30
Декларация за съответствие с изисквания
та на чл. 7, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 517/2014

Долуподписаният (посочва се име на дружеството, ЕИК номер, пощенски адрес, телефонен
номер, e-mail) в качеството си на производител/
вносител (посочва се вярното) декларирам за
количествата на веществата, за които тази
декларация се отнася:
(посочва се промишленото означение на газа,
напр. R32, R404A, R407C, т.н.)
Пуснати на пазара в контейнер №:
(посочва се номерът на контейнера),
че въз основа на информацията, с която разполагаме
(отбележете приложимото със знака „Х“ в съответното квадратче)
□ [за производители на фл уорсъдържащи
газове единствено: предприети са всички
необходими мерк и за ог раничаване на
емисиите на флуорсъдържащи парникови
газове във възможно най-голяма степен
по време на производството, транспорта и
съхранението, както и страничното производство на посочените по-горе вещества.]
□ Т рифлуорометан (HFC-23) не е бил произвеждан като страничен продукт по време
на производствения процес, включително
по време на производството на изходните
суровини, за производството на горепосочените вещества. Документацията в подкрепа на твърдението не е представена, но
е налична при поискване.
□ Т рифлуорометан (HFC-23), произвеж дан
като страничен продукт по време на производствения процес, включително по време
на производството на изходните суровини,
за производството на горепосочените вещества, е бил унищожен или възстановен
за последваща употреба в съответствие с
най-добрите налични техники. Приложено представяме следната документация в
подкрепа на твърдението: проследяване на
произхода до производственото съоръжение
на HCFC-22 и доказване на унищожаване
или възстановяване.
Следователно тези количества вещества са
в съответствие с изискванията на чл. 7 на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите
парникови газове.
(Дата и място)
(производител/вносител/оторизиран представител)
(име на компания)
(име и позиция на подписващия се)
(подпис)

С Т Р.
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Приложение № 5
Приложение № 5
към
чл. 31
към чл. 31

Информация за дистрибутора
Наименование на фирмата
Пощенски адрес
ЕИК/БУЛСТАТ
Телефонен номер
Данни за лицето, попълнило
формата (име, длъжност,
телефонен номер )
Информация за съхранявани и доставяни количества флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)
Количество (kg)
Информация за флуорсъдържащия
Вид на ФПГ
парников газ

(промишленo означение)

1

СВ. - свеж;
РЕЦ. рециклиран;
РЕГ. регенериран

2

на склад към 1Наименование и
ви януари
ЕИК/БУЛСТАТ на
фирмата, от която е
закупен газа или която е
извършила
регенериране/
рециклиране на газа
3
4

на склад към 31- доставено на
ви декември
краен
потребител

5

6

Наименование и адрес
на краен потребител,
ЕИК/БУЛСТАТ

7

№ на документа за
правоспособност

8

Подпис:
(трите имена и длъжност на подписалото се лице)

Забележки:
Забележки:
1. Включително се представя информация за вещества, които са налични на склад, но не са доставяни
1 Включително
се представя информация за вещества, които са налични на склад, но
през годината,
за която се докладва.
2. В колона
2 се
посочва единствено
приложимото
съкращение.
не са
доставяни
през годината,
за която себуквено
докладва.
3. В случай че крайният потребител, който е закупил флуорсъдържащия парников газ, не притежава
документ за правоспособност, отчетът е придружен с копия на официални документи (фактури, договор2 В колона
2 се посочва
единствено
приложимото
съкращение.
ни споразумения),
доказващи,
че е наето
лице, което
притежавабуквено
документ
за правоспособност и което е
извършило дейностите с газа. В този случай в колона 8 се посочва номерът на документа за правоспособност на наетото лице.
3 В случай, че крайният потребител, който е закупил флуорсъдържащия
парников газ
4. Количествата в колони 4, 5 и 6 се закръгляват до втория знак след десетичнатаПриложение
запетая.
№6

не притежава документ за правоспособност, отчетът е придружен с копия на
Приложение
към чл.е 32,
ал.№16
официални документи (фактури, договорни споразумения) доказващи,
наето
къмчечл.
32,
ал. 1
лице, което притежава документ за правоспособност и което е извършило дейностите
Информация за дистрибутора
с газа.
В този случай в колона 8 се посочва номера на документа за правоспособност
Наименование
на фирмата
Пощенски
наадрес
наетото лице.

ЕИК/БУЛСТАТ
Телефонен номер
Данни за лицето, попълнило
формата (име, длъжност,
телефонен номер )

4 Количествата в колони 4, 5 и 6 се закръгляват до втория знак след десетичната
запетая.

Информация за оборудването
Вид на оборудването

(нехерметически затворено)
1

Информация за флуорсъдържащ парников
газ, с който е заредено оборудването

Вид (промишлено
означение)
2

Заредено
количество (kg)
3

Наименование, адрес, телефон
Наименование и адрес
и ЕИК/БУЛСТАТ на лицето,
на краен потребител,
от което е закупено
ЕИК/БУЛСТАТ
оборудването
4

5

Данни за лицето,
извършило
монтажа, № на
документа за
правоспособност
6

Подпис:
(трите имена и длъжност на подписалото се лице)

Забележки:
1. Таблицата
се попълва с информация за оборудването, изброено в чл. 4, параграф 2, букви „а“ – „е“
Забележки:
на Регламент (ЕС) № 517/2014, продадено в периода 1-ви януари – 31-ви декември на отчетната календарна
1 Таблицата се попълва с информация за оборудването, изброено в чл. 4, параграф 2,
година.
2. Количеството
в колона
3 се
закръглява
до втория
знак след
десетичната
запетая.1-ви януари 31-ви
букви „а“
– „е“ на
Регламент
(ЕС)
№ 517/2014,
продадено
в периода
3. В колона 4 се посочват данни за вносителя/производителя, от който е закупено оборудването.
декември
наизвършило
отчетната монтажа
календарна
година.
4. В колона
6 лицето,
на оборудването,
е физическо лице за оборудването по чл. 4,
параграф 2, 2букви
„а“ – „е“ на
(ЕС)
№ 517/2014
юридическо
лице
за оборудването
по чл. 4,
Количеството
в Регламент
колона 3 се
закръглява
до или
втория
знак след
десетичната
запетая.
параграф 2, букви „а“ – „г“ на Регламент (ЕС) № 517/2014.

3 В колона 4 се посочват данни за вносителя/ производителя, от който е закупено
оборудването.
4 В колона 6 лицето, извършило монтажа на оборудването е физическо лице за
оборудването по чл. 4, параграф 2, букви „а“ – „е“ на Регламент (ЕС) № 517/2014 или
юридическо лице за оборудването по чл. 4, параграф 2, букви „а“ – „г“ на Регламент
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Приложение
Приложение
№ 7№7
към чл.
към33,чл.ал.
33,1 ал. 1

Информация за ползвателя
Наименование на
фирмата/
физическото лице
Пощенски адрес
ЕИК/БУЛСТАТ
Телефонен номер
Данни за лицето,
попълнило
формата (име,
длъжност,
телефонен номер )
№ на документа за
правоспособност
и дата на
издаването му
Информация за използваните количества флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)
Вид на ФПГ

(промишленo
означение)
1

Наименование на
фирмата, от която е
закупено веществото или
Използвани
СВ. (свеж)/
наименование на
количества (kg)
РЕЦ.
фирмата доставчик на
(рециклиран)/
оборудването, заредено с
РЕГ.
ФПГ, ЕИК/БУЛСТАТ
(регенериран)
2
3
4

Причина за
добавяне

Област на
приложение

5
а) монтаж;
б) поддръжка или
сервизно
обслужване;
в) теч;
г) друго (да се
уточни)

6
а) хладилен агент;
в) разтворител;
г) разпенващ агент;
д) топлоносител;
е) за изолация или
дъгогасене в
електрическа
комутационна
апаратура;
ж) работен агент за
цикъл на Ренкин с
органичен работен
агент.

Информация за възстановените количества флуорсъдържащи парникови газове
Последващи
Вид на ФПГ
Наименоваие на дейности по
фирмата, която е третиране на
извлечените
оператор на
Възстановени
Причина за извличането оборудването, от газове/ Адрес на
количества
(промишленo
на веществото
което е
склада, където са
(kg)
означение)
извлечено
складирани
веществото,
флуорсъдържащит
ЕИК/БУЛСТАТ е парникови
газове
1
2
3
4
5
а) извеждане от
експлоатация на
оборудването;
б) ретрофит
1) регенериране,
(преустройство) на
2) рециклиране,
оборудването;
3) унищожаване
в) временно
преустановяване
работата на оборудване;
г) друго (да се уточни) .

Наименоваие
на фирмата,
която е оператор
на
оборудването,
ЕИК/БУЛСТАТ
7

Наименоваие на
фирмата, на която е
предадено
извлеченото
веществото,
ЕИК/БУЛСТАТ

6

Подпис:
(трите имена и длъжност на подписалото се лице)

Забележки:
1. За колоните, в които са изброени отговори, е възможно да се огради/оградят единствено приложимата буква (цифра)/приложимите букви.
2. Количествата се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

С Т Р.
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Забележки:
1 За колоните, в които са изброени отговори е възможно да се огради/
единствено приложимата буква (цифра)/ приложимите букви.
2 Количествата се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.
ДЪРЖАВЕН
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Приложение №Приложе
8
към чл. 34

къ

Информация за преработвателя
Наименование на
фирмата
Пощенски адрес
ЕИК/БУЛСТАТ
Телефонен номер
Данни за лицето,
попълнило
формата (име,
длъжност,
телефонен номер )

Адрес на склада,
Адрес на
където са
инсталацията за
складирани
флуорсъдържащит преработка
е парникови
газове

1

2

Начин на
преработка а)
регенериране, б)
рециклиране, в)
унищожаване

3

Информация за получени флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)
Фирма, от която
са получени ФПГ ЕИК/БУЛСТАТ
за преработка
5

6

Вид на ФПГ

Количество на
ФПГ

(промишленo
обозначение)

kg

7

Информация за налични и преработени ФПГ
Преработени
Вид на ФПГ
Налични
количества
количества
(промишленo
вещества в
вещества към 1
означение)
периода 1.01 януари, kg
31.12, kg
9
10
11

8

Налични
количества
вещества към 31
декември, kg
12

Подпис:
(трите имена и длъжност на подписалото се лице)

Забележки:
Забележки: посочва точния адрес на мястото, където е разположена неговата ин1. В колона 2 преработвателят
сталация, в която 1
се еВизвършила
(регенерирането,
рециклирането
или унищожаването)
на
колонапреработката
2 преработвателят
посочва
точният
адрес на мястото,
к
флуорсъдържащите парникови газове.
разположена
неговата
инсталация,
в
която
се
е
извършила
прера
2. За колона 3, в която са изброени отговори, е възможно да се посочи единствено приложимата буква.
3. Определения(регенерирането,
на термините „регенериране“,
„рециклиране“или
и „унищожаване“
са дадени в на
чл. 2, флуорсъдър
т. 15,
рециклирането
унищожаването)
16 и 17 от Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 842/2006. парникови газове.
4. Количествата в колони 8, 10, 11 и 12 се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006.
4 Количествата в колони 8, 10, 11 и 12 се закръгляват до втория знак след десетичната
запетая.
БРОЙ 20
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Приложение
Приложение №
№ 99
към
чл.
35,
ал.
към чл. 35, ал. 11
Информация за оператора
Наименование на
фирмата
Пощенски адрес
ЕИК/БУЛСТАТ
Телефонен номер
Данни за лицето,
попълнило
формата (име,
длъжност,
телефонен номер )
Информация за флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)
Информация за оборудването, заредено
с ФПГ

Вид по чл. 4,
параграф 2 на
Регламент ЕС №
517/2014
1
a) стационарно
хладилно
оборудване;
б) стационарно
климатично
оборудване;
в) термопомпи;
г) електрическа
комутационна
апаратура;
д) двигатели с
цикъл на Ренкин с
органичен
раборен агент;
е) оборудване,
съдържащо
разтворители,
основани на
флуорсъдържащи
парникови газове.

Описание типа на
оборудването

2
Напр. оборудване за
търговско ползване
(централизирани
системи,
кондензаторни
агрегати, сменяеми
единици)/
промишлени
хладилни системи/
климатизиране на
стайния въздух
(системи
мултисплит и с
променлив поток
на хладилния агент
[ППХА])/
охладители и др./ За
комутационна
апаратура:
високомощни
прекъсвачи,
измервателни
трансформатори,
комплектни
разпределителни
уредби и др.

Вид на ФПГ

Адрес на
Брой на
площадката,
Дата на монтаж
оборудван
където се намира на оборудването
ето
оборудването

3

4

5
ден/месец/година

(промишленo
означение)

6

Количество на
ФПГ, с което е
заредено
оборудването
при първо
зареждане, kg

7
а) първо
зареждане на
ново
оборудване;
б) първо
зареждане на
преустроено
оборудрване.

Сервизен
техник/фирма,
извършили
посочените в
Използвани
Възстановени
колони № 7, 8 и 9 Статут на
количества ФПГ, количества ФПГ,
дейности, вкл. № оборудването
kg за допълване kg
на документа за
правоспособност
(когато е
приложимо)
8

9

10

11
а) действащо;
б) недействащо;
в) изведено от
употреба

Наличие на
система за
откриване
на течове

12
Да/Не

Подпис:
(трите имена и длъжност на подписалото се лице)

За бележки:

1. В колона 1 се огражда буквата на приложимото оборудване.
2. Количествата в колони 7, 8 и 9 се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.
3. В колона
7 в допълнение към количеството, използвано за първо зареждане, се посочва приложимата
Забележки:
буква, т.е. за ново или за преустроено оборудване.
В колона
1 се огражда
буквата използвани
на приложимото
оборудване.
4. В 1
колона
8 се посочват
количествата,
за повторно
пълнене на съществуващи системи.
5. В колона 11 се посочва (огражда) приложимата буква за периода, за който се подава отчетът, като
при посочване на буква „б“ се представя причината, поради която оборудването е недействащо, и датата,
2 Количествата в колони 7, 8 и 9 се закръгляват до втория знак след десетичната
от и до която е недействащо.
запетая.
6. В колона 12 остава приложимото „Да“ или „Не“ (огражда се приложимото и/или излишното се
зачертава).

3 В колона 7 в допълнение към количеството, използвано за първо зареждане се

6 В колона 12 остава приложимото "Да" или "Не" (огражда се приложимото и/или
излишното се зачерква).
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Приложение № 10
Приложение
към
чл. 37, ал.№1 10
към чл. 37, ал. 1

I. Информация за оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)
Количество на
ФПГ, с което е
ФПГ,
Данни за
заредено
Описание на типа
Номер
промишлено
оператора на
Вид оборудване
оборудването
на оборудването
по ред
означение
инсталацията
при първо
зареждане (kg)
1
2
3
4
5
6
a) стационарно
хладилно
оборудване;
б) стационарно
климатично
оборудване;
в) термопомпи;
г) електрическа
комутационна
апаратура;
д) двигатели с
цикъл на Ренкин с
органичен раборен
агент;
е) оборудване,
съдържащо
разтворители,
основани на
флуорсъдържащи
парникови газове.

Напр. оборудване за
търговско ползване
(централизирани
системи,
кондензаторни
агрегати, сменяеми
единици)/
промишлени
хладилни системи/
климатизиране на
стайния въздух
(системи мултисплит
и с променлив поток
на хладилния агент
[ППХА])/ охладители
и др.

Използвани
Възстановени
количества ФПГ
количества
за допълване
ФПГ (kg)
(kg)

Вид на първо
зареждане

7
а) първо
зареждане на
ново оборудване;
б) първо
зареждане на
преустроено
оборудрване.

8

9

Статут на
системата

10

а) действащо;
б) недействащо;
в) изведено от
употреба.

Забележки:

Забележки:
1. В колона 2 се представят следните данни за оператора: наименование на дружеството и ЕИК/
БУЛСТАТ.
1 В колона 2 се представят следните данни за оператора: наименование на
2. В колона 3 се посочва единствено буквата, която отговаря на вида на оборудването.
дружеството и ЕИК/ БУЛСТАТ.
3. Количествата в колони 6, 8 и 9 се представят с точност до втория знак след десетичната запетая,
2 В колона
3 се посочва
единствено
буквата, която отговаря на вида на оборудването.
като запетаята
се означава
със символа
„.“.
4. В
7 и 10 се посочва
приложимата
3 колони
Количествата
в колони
6, 8 и 9 буква.
се представят с точност до втория знак след
5. В колона 10 при посочване на буква „б“ се представя причината, поради която оборудването е недесетичната
като запетаята
се означава със символа „.“.
действащо,
и датата,запетая,
от и до която
е недействащо.
4 В колони
7
и
10
се
посочва
приложимата
буква.
II. Информация за ползватели на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)
използваните
количества ФПГна буква „б“ се представя причината, поради която
II.1 Информация
5 В колона
10 запри
посочване
оборудването е недействащо и Вид
датата,
от и до която
е недействащо.
ФПГ
Наименование
Номер
по ред

1

Данни за
ползвателя на
ФПГ

2

№ на документа за
правоспособност
и дата на
(промишленo
издаването му
означение)
3

4

на фирмата, от
Използвани
СВ. (свеж)/ РЕЦ. която е закупено количества (kg)
(рециклиран)/ веществото,
ЕИК/БУЛСТАТ
РЕГ.
(регенериран)
5

6

II.2 Информация за възстановените количества ФПГ
ФПГ
Номер
по ред

1

Данни за
ползвателя на
ФПГ

2

№ на документа за
правоспособност
Вид (промишленo
и дата на
означение)
издаването му

3

4

Последващи
дейности по
третиране на
Възстановени
количества (kg) извлечените
газове
5

6

7

Област на
приложение

8
а) хладилен
агент;
б)
пожарогасителен
агент;
в) разтворител;
г) разпенващ
агент;
д)
топлообменен
флуид;
е) изолация на
електрическа
комутационна
апаратура;
ж) работен агент
за цикъл на
Ренкин с
органичен
работен агент.

Наименоваие на
фирмата, на
която е
предадено
извлеченото
веществото,
ЕИК/БУЛСТАТ
7

1) регенериране,
2) рециклиране,
3) унищожаване

Забележки:
1 В колона 2 на двете таблици се представят следните данни за ползвателя:
наименование на дружеството и ЕИК/ БУЛСТАТ или трите имена на физическото
лице, адрес и телефон за контакти.
2 В колони 7 и 5 на таблици II.1 и II.2 количествата се представят с точност до втория
знак след десетичната запетая, като запетаята се означава със символа „.“.

Забележки:
1 В колона 2 на двете таблици се представят следните данни за ползвателя:
наименование на дружеството и ЕИК/ БУЛСТАТ или трите имена на физическото
лице, адрес и телефон за контакти.
Б Р О Й2 2В0 колони 7 и 5 на таблици
Д Ъ II.1
Р Ж иА II.2
В Е количествата
Н В Е С Т Н Исе
К представят с точност до С
Т Р. 8 1
втория
знак след десетичната запетая, като запетаята се означава със символа „.“.
Забележки:
1. В3колона
2 на двете
се представят
следните
данни заединствено
ползвателя: приложимата
наименование на
дружебуква/
В колони
8 и 6таблици
на таблици
II.1 и II.2
се отбелязва
ството цифра.
и ЕИК/БУЛСТАТ или трите имена на физическото лице, адрес и телефон за контакти.
2. В колони 7 и 5 на таблици II.1 и II.2 количествата се представят с точност до втория знак след
десетичната запетая, като запетаята се означава със символа „.“.
3. В колони 8 и 6 на таблици II.1 и II.2 се отбелязва единствено приложимата буква/цифра.
III. Информация за преработвателите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)
Вид ФПГ
Непреработени
Непреработени
Данни за
количества ФПГ
Номер
количества
преработвателя (промишленo
останали на
по ред
вещества към 1
на ФПГ
склад към 31
означение)
януари, kg
декември, kg

Преработени
количества ФПГ Начин на
в периода 1.01 - преработка
31.12, kg

Адрес на
инсталацията за
преработка

1
2
3
4
3
4
5
6
Забележки:
1) регенериране,
1 В колона 2 се представят следните данни за преработвателя:
наименование на
2) рециклиране,
3) унищожаване
дружеството и ЕИК/ БУЛСТАТ.
2 В колони 3 и 4 количествата се представят с точност до втория знак след
Забележки:
1. В десетичната
колона 2 се представят
данни засепреработвателя:
наименование
запетая, следните
като запетаята
означава със символа
„.“. на дружеството и ЕИК/
БУЛСТАТ.
3
В
колона
5
се
отбелязва
единствено
приложимата
цифра.
2. В колони 3 и 4 количествата се представят с точност до втория знак след десетичната запетая, като

запетаята се означава със символа „.“.
3. В колона 5 се отбелязва единствено приложимата цифра.

IV. Информация за дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)
Информация за ФПГ
Количество (kg)
Вид ФПГ
Наименование и
ЕИК/БУЛСТАТ
на фирмата, от
Данни за
СВ. - свеж;
Номер
доставено на
която е закупен
дистрибутора на
на склад към 1- на склад към 31РЕЦ. - рециклиран; газа или която е
по ред
краен
(промишленo
ФПГ
ви януари
ви декември
РЕГ. - регенериран извършила
потребител
означение)
регенериране/
рециклиране на
газа
1
2
3
4
5
6
7
8

Забележки:

Забележки:
1. В колона 2 се представят следните данни за преработвателя: наименование на дружеството и ЕИК/
1 В колона 2 се представят следните данни за преработвателя: наименование на
БУЛСТАТ.
2. В дружеството
колони 6, 7 и и
8 количествата
се представят с точност до втория знак след десетичната запетая,
ЕИК/ БУЛСТАТ.
като запетаята се означава със символа „.“.
Приложение № 11
2 В колони 6, 7 и 8 количествата се представят с точност до втория знак след
Приложение
към чл. 38,№
ал.111
десетичната запетая, като запетаята се означава със символа „.“.
към чл. 38, ал. 1
Информация за стационарно противопожарно оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)

Номер
по ред

1

Данни за
оператора на
оборудването

2

Вид оборудване

3

Брой на
оборудването

4

Адрес на
площадката,
където се намира
оборудването

5

ФПГ,
промишлено
означение

6

Количество на
ФПГ, с което е
заредено
оборудването
при първо
зареждане (kg)

7

Използвани
количества
ФПГ
(kg)

Възстановени
количества
ФПГ
(kg)

8

9

Причина за
използване/
възстановяване
на ФПГ

10
а) монтаж;
б) поддръжка или
сервизно
обслужване;
в) теч;
г) извеждане от
експлоатация на
оборудването;
д) ретрофит
(преустройство)
на оборудването;
е) временно
преустановяване
работата на
оборудване;
ж) друго (да се
уточни)

Данни за
ползвателя, вкл.
№ на документа
за
правоспособност
и дата на
издаването му
11

Наличие
на система
за
откриване
на течове

12
Да/Не

Забележки:
1 В колона 2 се представят следните данни за оператора: наименование на
дружеството, адрес, телефон и лице за контакти,вкл. ЕИК/ БУЛСТАТ.
2 В колони 7, 8 и 9 количествата се представят с точност до втория знак след
десетичната запетая, като запетаята се означава със символа „.“.
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Забележки:
1. В колона 2 се представят следните данни за оператора: наименование на дружеството, адрес, телефон
и лице за контакти, вкл. ЕИК/БУЛСТАТ.
2. В колони 7, 8 и 9 количествата се представят с точност до втория знак след десетичната запетая,
като запетаята се означава със символа „.“.
3. В колона 10 се посочва приложимата буква.
4. В колона 10 при посочване на буква „е“ се представя причината, поради която оборудването е преустановило временно работата си, и датата, от и до която е недействащо.
5. В колона 11 се представят следните данни за ползвателя: наименование на дружеството, адрес, телефон
и лице за контакти, вкл. ЕИК/БУЛСТАТ или трите имена на физическото лице, адрес и телефон за контакти.

Приложение № 12
към § 1, т. 1 на
допълнителната разпоредба

Смеси, съдържащи
Потенциал на
вещества, изброени в глобално
приложение I на
затопляне
Регламент (ЕС) №
517/2014 (промишлено
означение)
R 404А
R 407А
R 407С
R 407D
R 407F
R 410A
R 413A
R 417A
R 417B
R 422A
R 422C
R 422D
R 423A
R 424A
R 426A
R 427A
R 428A
R 434A
R 437A
R 438A
R 442A
R 507A
R 508A
R 508B
Isceon 89
R 1234yf/ R 134a смес
365 mfc/ R 227 еа смес 1
365 mfc/ R 227 еа смес 2
1383

3922
2107
1774
1627
1825
2088
2053
2346
3027
3143
3085
2729
2280
2440
1508
2138
3607
3246
1805
2265
1888
3985
13214
13396
3805
660
964
1109
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-44
от 20 януари 2017 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5
от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и
извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Скално
образувание „Трите братя“, в землището на
гр. Айтос, община Айтос, област Бургас, обявена
със Заповед № 1799 от 30.06.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда
(ДВ, бр. 59 от 1972 г.), от 10 дка на 11,281 дка.
2. В границата на природна забележителност
„Скално образувание „Трите братя“, определена
със заповедта по т. 1, попада имот с номер 000272
съгласно картата на възстановената собственост
на гр. Айтос (от 2016 г.), ЕК АТТЕ 00151, община
Айтос, област Бургас, с обща площ 11,281 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките на границата на природна забележителност
„Скално образувание „Трите братя“ и картният материал се съхраняват и са на разположение
в Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) и в Регионалната инспекция по околната
среда и води – Бургас.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

1474

Министър:
Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-112
от 13 февруари 2017 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са
невъзстановимо увредени или унищожени:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти следните вековни
дървета:
1.1. Вековно д ърво о т ви да см ърч (Picea
abies), намиращо се в землището на с. Стойките, община Смолян, област Смолян, обявено
със Заповед № 342 от 4.07.1978 г. на Комитета
за опазване на природната среда към Министерския съвет. Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 974.
1.2. Вековно дърво от вида цер (Quercus cerris),
намиращо се в землището на с. Никола Коз-

лево, община Никола Козлево, област Шумен,
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 445.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

1475

Министър:
И. Костова

ЗАПОВЕД № РД-113
от 13 февруари 2017 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са
невъзстановимо увредени или унищожени:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти следните вековни
дървета:
1.1. Вековно дърво от вида топола (Populus
spp.), намиращо се в землището на с. Дъбница,
община Гърмен, област Благоевград, обявено
със Заповед № 1394 от 1950 г. на Министерството на горите. Вековното дърво е заведено
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 9.
1.2. Вековно дърво от вида топола (Populus
spp.), намиращо се в землището на с. Дъбница,
община Гърмен, област Благоевград, обявено
със Заповед № 1394 от 1950 г. на Министерството на горите. Вековното дърво е заведено
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 10.
1.3. Вековно дърво от вида чинар (Platanus
orientalis), намиращо се в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, обявено
със Заповед № 1394 от 1950 г. на Министерството на горите. Вековното дърво е заведено
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 11.
1.4. Вековно дърво от вида чинар (Platanus
orientalis), намиращо се в землището на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград,
обявено със Заповед № 961 от 8.06.1968 г. на
Министерството на горите и горската промишленост (ДВ, бр. 84 от 1968 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 15.
1.5. Вековно дърво от вида топола (Populus
spp.), намиращо се в землището на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград,
обявено със Заповед № 961 от 8.06.1968 г. на
Министерството на горите и горската промишленост (ДВ, бр. 84 от 1968 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 18.
1.6. Вековно дърво от вида бял бор (Pinus
sylvestris), намиращо се в землището на с. Долно
Драглище, община Разлог, област Благоевград,
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обявено със Заповед № 361 от 1.02.1965 г. на
Комитета по горите и горската промишленост
при Министерския съвет. Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 20.
1.7. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus
robur), намиращо се в землището на с. Палат,
община Струмяни, област Благоевград, обявено
със Заповед № 947 от 28.10.1982 г. на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 92 от 1982 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1378.
1.8. Вековно дърво от вида цер (Quercus cerris),
намиращо се в землището на с. Падеш, община
Благоевград, област Благоевград, обявено със
Заповед № 174 от 9.03.1983 г. на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 26 от 1983 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1479.
1.9. Вековно дърво от вида благун (Quercus
frainetto), намиращо се в землището на с. Горно
Хърсово, община Благоевград, област Благоевград, обявено със Заповед № 174 от 9.03.1983 г.
на Комитета за опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 26 от 1983 г.).
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1480.
1.10. Вековно дърво от вида смърч (Picea
abies), намиращо се в землището на с. Бунцево,
община Якоруда, област Благоевград, обявено
със Заповед № РД-82 от 30.01.2004 г. на Министерството на околната среда и водите (ДВ,
бр. 16 от 2004 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1991.
1.11. Вековно дърво от вида смърч (Picea
abies), намиращо се в землището на с. Бел
камен, община Якоруда, област Благоевград,
обявено със Заповед № РД-82 от 30.01.2004 г. на
Министерството на околната среда и водите (ДВ,
бр. 16 от 2004 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1992.
1.12. Вековно дърво от вида ела (Abies alba),
намиращо се в землището на с. Бел камен,
община Якоруда, област Благоевград, обявено
със Заповед № РД-82 от 30.01.2004 г. на Министерството на околната среда и водите (ДВ,
бр. 16 от 2004 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1993.
1.13. Вековно дърво от вида смърч (Picea
abies), намиращо се в землището на с. Бел
камен, община Якоруда, област Благоевград,
обявено със Заповед № РД-82 от 30.01.2004 г. на
Министерството на околната среда и водите (ДВ,
бр. 16 от 2004 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1996.
1.14. Вековно дърво от вида смърч (Picea
abies), намиращо се в землището на с. Бел
камен, община Якоруда, област Благоевград,
обявено със Заповед № РД-82 от 30.01.2004 г. на
Министерството на околната среда и водите (ДВ,
бр. 16 от 2004 г.). Вековното дърво е заведено в
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Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1997.
1.15. Вековно дърво от вида смърч (Picea
abies), намиращо се в землището на с. Бел
камен, община Якоруда, област Благоевград,
обявено със Заповед № РД-82 от 30.01.2004 г. на
Министерството на околната среда и водите (ДВ,
бр. 16 от 2004 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1998.
1.16. Вековно дърво от вида смърч (Picea
abies), намиращо се в землището на с. Бел
камен, община Якоруда, област Благоевград,
обявено със Заповед № РД-82 от 30.01.2004 г. на
Министерството на околната среда и водите (ДВ,
бр. 16 от 2004 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1999.
1.17. Вековно дърво от вида смърч (Picea abies),
намиращо се в землището на с. Бел камен,
община Якоруда, област Благоевград, обявено
със Заповед № РД-82 от 30.01.2004 г. на Министерството на околната среда и водите (ДВ,
бр. 16 от 2004 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 2000.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
И. Костова

ЗАПОВЕД № РД-116
от 14 февруари 2017 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР) с цел опазване на вековно дърво:
1. Обявявам за защитено дърво цер (Quercus
cerris) на възраст около 600 години с височина
около 19 м, обиколка на ствола 5,70 м, намиращо се в поземлен имот № 110001 съгласно
картата на възстановената собственост за землището на с. Скрино, ЕК АТТЕ 66888, община
Бобошево, област Кюстендил. Вековното дърво
е с координати X= 4675351.748 и Y= 286581.088
в координатна система БГС 2005 г.
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването
на стеблото и всякакви други действия, които
биха довели до унищожаване, увреждане или
влошаване на физиологичното състояние на
дървото.
3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Перник, да осигури обозначаването на вековното дърво.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
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Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
И. Костова

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 1046
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на Комисията по т. 59 съгласно протокол № 27
от 25.10.2016 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на лазерна показалка с форма на пистолет с гравиран надпис:
XIONGWEI, с два бутона: за лазер и за фенер, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Лазерната показалка не отговаря на стандарт
БДС EN 60825-1:2015 (IEC 60825-1:2014) „Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията и изисквания“, тъй
като не е класифицирана и етикетирана съгласно
стандарта, в това число: няма информация за
производителя, клас или приложим стандарт,
няма предупредителен знак за лазерен продукт
и няма задължителни предупредителни текстове на български език, свързани с опасностите
при използването на лазера. Поради липсата на
указания лазерният лъч или неговото огледално отражение могат да бъдат насочени срещу
незащитени очи и да увредят зрителния апарат.
Продължителното излагане на лазерно лъчение
създава риск от увреждане на зрението на потребителите.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допус-
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кам предварително изпълнение на заповедта с
цел да не се допусне предлагането на стоки на
пазара в несъответствие със стандарт БДС EN
60825, което несъответствие би могло да доведе
до риск от увреждане на зрението на потребителя.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 1047
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на Комисията по т. 59 съгласно протокол № 27
от 25.10.2016 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на лазерна
показалка с ключодържател, с два бутона: от
единия се задейства лазерът, от другия – фенер,
захранвана е с 3 малки батерии (АG3), с етикет
с надписи на английски език, съответно: AVOID
EXPOSURE, LASER RADIATION IS EMITТOO
FROM THЕ A PERT U R E, DA NGER , AVOID
DIRECT EYE EXPOSURE, MAX Оutput < 1 mW,
Wavelength 630 – 680 nm, class IIA laser product, made
in China, като стока, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Лазерната показалка не отговаря на стандарт
БДС EN 60825-1:2015 „Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията
и изисквания“ и съдържа риск от увреждане на
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зрението по отношение на директното попадане
на лъча в очите или на неговото огледално отражение поради това, че липсват ясно формулирани
и лесно разбираеми предупредителни текстове на
български език за възможните рискове, свързани
с употребата на продукта. Стоката не е класифицирана съгласно изискванията на стандарта.
Посоченият клас на лазерната показалка е съгласно американския федерален стандарт.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с
цел да не се допусне предлагането на стоки на
пазара в несъответствие със стандарт БДС EN
60825, което несъответствие би могло да доведе
до риск от увреждане на зрението на потребителя.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 1048
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на Комисията по т. 59 съгласно протокол № 27
от 25.10.2016 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на лазерна
показалка с форма на патрон с ключодържател и
химикал с гравиран надпис: „BARRET 50“, поставена в кутия, с надписи: „BULLET“, „DANGER“,
„MADE IN CHINA“, като стока, представляваща
сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят пре-
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дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Стоката е идентична с лазерна показалка,
за която е получена нотификация от система
RAPEX – № INFO/0261/15. Лазерната показалка
не отговаря на стандарт БДС EN 60825-1:2015
(IEC 60825-1:2014) „Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията
и изисквания“, тъй като не е класифицирана и
етикетирана съгласно стандарта, в това число:
няма информация за производителя, клас или
приложим стандарт, няма предупредителен знак
за лазерен продукт и няма задължителни предупредителни текстове на български език, свързани с
опасностите при използването на лазера. Поради
липсата на указания лазерният лъч или неговото
огледално отражение могат да бъдат насочени
срещу незащитени очи и да увредят зрителния
апарат. Продължителното излагане на лазерно
лъчение създава риск от увреждане на зрението
на потребителите.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с
цел да не се допусне предлагането на стоки на
пазара в несъответствие със стандарт БДС EN
60825, което несъответствие би могло да доведе
до риск от увреждане на зрението на потребителя.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 1049
от 23 ноември 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на Комисията по т. 59 съгласно протокол № 27
от 25.10.2016 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на комплект,
съдържащ малка детска топка и лазерна показалка, която е с един бутон, с четири накрайника,
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захранвана с 3 малки батерии (АG3), с етикет
с надписи на английски език, съответно: ZH,
AVOID EXPOSUR E, L ASER R A DI ATION IS
EMITTOO FROM THЕ APERTURE, DANGER,
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE, MAX Оutput
< 1 mW, Wavelength 630 – 680 nm, class II A laser
product, made in China, в картонена опаковка с
детски картинки и надписи: Sell only in Supermarket,
баркод: 6 8485525 8513 56, Made in China, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно Тест протокол № 06 от 27.06.2016 г. от
Изпитвателна лаборатория „Милит Сатура“ – АД,
лазерната показалка е клас 3R лазерни устройства
по стандарт БДС EN 60825-1:2015 „Безопасност
на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация
на съоръженията и изисквания“ и съдържа риск
от увреждане на зрението, поради което предлагането на продукта за ползване от деца крие
рискове за тяхното здраве. Лазерните продукти
от този клас съдържат риск при умишлено излагане на очите на продължително облъчване. В
такива случаи достижимото облъчване може да
превиши допустимата за очите MPE (максимална
допустима експозиция). Наличният на продукта
етикет е по стар американски федерален стандарт
и не отговаря на действащия европейски стандарт.
Указаните в етикета данни са неверни – изходяща мощност < 1 mW и клас IIA. Продуктът не е
етикетиран със задължителната по стандарт БДС
EN 60825-1:2015 маркировка за клас 3R лазерни
устройства, включително надпис на български
език: „Пази от директно облъчване“.
Лазерната показалка в комплект с малка детска
топка съдържа сериозен риск от увреждане на
очите при пряко гледане срещу лъча, тъй като
съществува голяма вероятност същата да бъде
използвана от деца и да се превиши нормата МРЕ
(максимално допустимо облъчване на окото).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с
цел да не се допусне предлагането на стоки на
пазара в несъответствие със стандарт БДС EN
60825, което несъответствие би могло да доведе
до риск от увреждане на зрението на потребителя.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
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Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 1050
от 23 ноември 2016 г.
На основание на чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на Комисията по т. 59 съгласно протокол № 27
от 25.10.2016 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
лазерни показалки като стоки, представляващи
сериозен риск и опасност за здравето на потребителите:
– лазерна показалка с ключодържател, в различни цветове, с дължина 7 см, с два бутона: за
включване на светодиодно фенерче и за лазерния
лъч, с етикет върху стоката с надписи: AVOID
EXPOSVRE LASER R ADIATION is emitto from
the APERTURE DANGER, LASER R ADIATION
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE Laser DIODE
wave lеngth, 630 – 650 nm, MAX. OUPUT < 1 mW,
CLASS II A, laser product;
– лазерна показалка с химикал, светодиодно
фенерче и UV детектор, с два бутона, като от
единия се включва светодиодно фенерче и UV
детектор, от другия – лазерът, с надпис върху
показалката: Bulgaria, поставена в картонена
опаковка, съдържаща следната информация на
английски език: 4 in 1 HIGH TECH MULTISTI
STYLUS, ITEM № 9623 и 9624, MADE IN CHINA.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаните в заповедта стоки по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоките съдържат.
Мотиви:
Стоките не отговарят на стандарт БДС EN
60825-1:2015 „Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията и
изисквания“ и съдържат риск от увреждане на
зрението по отношение на директното попадане
на лъча в очите или на неговото огледално отражение поради липсата на ясно формулирани и
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лесно разбираеми предупредителни текстове на
български език за възможните рискове, свързани
употребата на продукта, съгласно изискванията
на стандарт БДС EN 60825:2015. Стоките не
са класифицирани съгласно изискванията на
стандарта.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с
цел да не се допусне предлагането на стоки на
пазара в несъответствие със стандарт БДС EN
60825, което несъответствие би могло да доведе
до риск от увреждане на зрението на потребителя.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 1121
от 9 декември 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на Комисията по т. 33 съгласно протокол № 28
от 11.11.2016 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на лазерна
показалка с ключодържател с дължина 6 см, с
2 бутона: за включване на фенерче и светодиодна лампа и за включване на лазера, с поставен
етикет върху стоката със следната информация
на английски език: AVOID EXPOSURE, LASER
RADIATION EMITTED, FROM THIS APERTURE,
DANGER, laser radiation avoid direct eye exposure,
Max output < 5 mW, wavelength 650 nm±10, Class
IIIA Laser Product, This product complies with 21
CFR, като стока, представляваща сериозен риск
и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
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случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Стоката отговаря по описание на лазерна
показалка по нотификация № INFO/0238/13 от
система GR ASS-R APEX. Лазерната показалка
не е класифицирана, маркирана и етикетирана
съгласно стандарт EN 60825-1 „Безопасност на
съоръжения“ и не са дадени предупреждения
относно употребата на лазера. Посочената изходяща мощност < 5 mW означава, че лазерът е
потенциално опасен за очите. Продължителното
излагане на лазерно лъчение съдържа риск от
увреждане на зрението на потребителите.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с
цел да не се допусне предлагането на стоки на
пазара в несъответствие със стандарт БДС EN
60825-1:2015 „Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията
и изисквания“, което несъответствие би могло
да доведе до риск от увреждане на зрението на
потребителя.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 1122
от 9 декември 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на Комисията по т. 33 съгласно протокол № 28
от 11.11.2016 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на потребителите, чл. 3, ал. 1
от Наредбата за стоките, имитиращи храни,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, изискванията
на стандарт БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на
играчки. Част 1: Механични и физични свойства“,
т. 8.4.2.1 „Изпитване на опън“ и т. 8.2 „Малки
части“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на стоки, имитиращи храни (различни декоративни
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плодове) – ябълка, праскова, патладжан, ряпа
(баркод 30081289000002) и манго, изработени от
стиропор, произход – Китай, като стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаните в заповедта стоки по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоките съдържат.
Мотиви:
Съгласно Наредбата за стоките, имитиращи
храни, описаните декоративни плодове, макар че
не са храни, имат такава форма, цвят, външен
вид и размер и тъй като са изработени от стиропор, може да се очаква потребителите (малки
деца до 3 г.) да ги объркат с храни (плодове), да
ги поставят в устата си, да отхапят от тях и да
погълнат малки части, което да причини задавяне
и последващо задушаване.
Стоките са във видимо несъответствие с изискванията за безопасност по БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки“. Част 1: Механични
и физични свойства, т. 8.1 – тъй като лесно се
отделят малки части, и т. 8.2 – тъй като отделените малки части влизат изцяло в цилиндъра
за малки части и съгласно направена оценка на
риска представляват сериозен риск за здравето
на потребителите (малки деца до 3 г.).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на
стоки на пазара в несъответствие с нормативно
установените изисквания за безопасност, което
несъответствие би могло да доведе до риск от
задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 1124
от 9 декември 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
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на Комисията по т. 33 съгласно протокол № 28
от 11.11.2016 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на лазерна
показалка във формата на патрон, с ключодържател и с химикал, с 2 бутона: за включване на
фенерче и светодиодна лампа и за включване на
лазера, захранвана с 3 малки батерии (АG3), с
посочен арт. № YT908, надпис „LIHA“ и гравиран надпис върху стоката: „BARRETT 50“, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Лазерната показалка съдържа риск от увреждане на зрението по отношение на директното попадане на лъча в очите или на неговото огледално
отражение поради липсата на предупредителни
текстове на български език за възможните рискове, свързани с употребата на продукта, съгласно
изискванията на стандарт БДС EN 60825-1:2015.
Стоката не е маркирана и класифицирана съгласно изискванията на стандарта.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с
цел да не се допусне предлагането на стоки на
пазара в несъответствие със стандарт БДС EN
60825-1:2015 „Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията
и изисквания“, което несъответствие би могло
да доведе до риск от увреждане на зрението на
потребителя.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов
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ЗАПОВЕД № 1127
от 9 декември 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на Комисията по т. 33 съгласно протокол № 28
от 11.11.2016 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с
чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на лазерна
показалка с ключодържател, с дължина 7,5 см,
с бутон за включване на фенерче и с бутон за
включване на лазера, с три отвора за съответните
светлини, като стока, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Стоката е идентична с лазерна показалка,
за която е получена нотификация по система
R APEX – A12/1764/13, и не отговаря на изискванията за безопасност съгласно стандарт БДС
EN 60825-1:2015 „Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията
и изисквания“. Лазерната показалка не е класифицирана и етикетирана съгласно стандарт EN
60825-1 и не са дадени предупреждения относно
употребата на продукта, поради което съществува риск от частична или постоянна загуба
на зрението при използването му. Съобразно
характеристиките си лазерът на продукта е от
клас 3R и поради липсата на указания лазерният
лъч или неговото огледално отражение могат
да бъдат насочени срещу незащитени очи и да
увредят зрителния апарат. Продължителното
излагане на лазерно лъчение създава риск от
увреждане на зрението на потребителите.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с
цел да не се допусне предлагането на стоки на
пазара в несъответствие със стандарт БДС EN
60825-1:2015 „Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията
и изисквания“, което несъответствие би могло
да доведе до риск от увреждане на зрението на
потребителя.

ВЕСТНИК
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Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
1470
ЗАПОВЕД № 1128
от 9 декември 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на Комисията по т. 33 съгласно протокол № 28
от 11.11.2016 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с
чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на лазерна
показалка, модел В, гравиран върху металната
част отпред, с дължина 16,5 см, наподобяваща
химикалка в сив цвят, с 1 бутон за включване,
с накрайник, от който се разпръсква зелена
светлина, с която се образуват фигурки, при
премахване на накрайника се включва лазерен лъч, работи с 2 батерии 1,5 волта (А А А), с
етикет върху стоката със следната информация
на английски език: AVOID EXPOSURE, LASER
LIGHT IS EMITTED FROM THIS APERTURE,
DANGER, Max output power < 100 mW, wavelength
532 nm±10, Class III Laser Product, This product
complies with 21 CFR, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на
потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Стоката не отговаря на изискванията за безопасност съгласно стандарт БДС EN 60825-1:2015
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„Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1:
Класификация на съоръженията и изисквания“,
тъй като не е придружена с инструкции за употреба на български език, където да се посочват
опасностите, свързани с използването на лазера,
продуктът не съдържа името и адреса за контакт
на отговорното лице или данни на производителя
и не е класифицирана, етикетирана и маркирана съгласно стандарта. Маркираният в етикета
клас на лазерна опасност CLASS III LASER
PRODUCT е по изискванията на американския
федерален стандарт.
Съгласно посочените върху етикета технически характеристики на лазера: WAVELENGTH
(дължина на вълната на излъчване) 532 nm; MAX
OUTPUT POWER (максимална изходна мощност) < 100 mW, този продукт се класифицира
като клас 3В лазерен продукт, което означава,
че нормата МРЕ (максимално допустимо облъчване на окото) е многократно превишена
и съществува непосредствена опасност от увреждане на зрението при пряко гледане срещу
лъча с незащитено око. Допустима е работа
със специални защитни очила. При свободно
ползване от потребителите, в това число и от
деца, тъй като е привлекателно за тях поради
свойството да излъчва зелена светлина, с която
се образуват фигурки, лазерният продукт е с
опасен за зрението интензитет и съществува
пряка опасност от трайно увреждане на очите им.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с
цел да не се допусне предлагането на стоки на
пазара в несъответствие със стандарт БДС EN
60825-1:2015 „Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията
и изисквания“, което несъответствие би могло
да доведе до риск от увреждане на зрението на
потребителя.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
1471
ЗАПОВЕД № 1139
от 12 декември 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на Комисията по т. 18 съгласно протокол № 29
от 17.11.2016 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
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чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с
чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
Протокол от изпитване № 306 от 10.10.2016 г. и
Експертно заключение № 306 от 10.10.2016 г.,
изда дени о т „Бул декор“ – ЕООД – изпи т вателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“,
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски обувки – сандали от PVC, с номера 19 и 20
(за деца до 3 години), сини с жълти каишки, с
декорация бежов слон със сини уши, с етикет
със следната информация: „IPANEMA, MADE
IN BR AZIL“, и информация върху кутията: арт.
№ 81542, IPANEMA SUNNER BABY 20688 BLUE/
YELLOW, БАРКОД 7909171203773, IPANEMA
GR EN DEN E“, к ат о с т ок а , п р едс т а в л я ва ща
сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно Протокол от изпитване № 306 от
10.10.2016 г. и Експертно заключение № 306 от
10.10.2016 г., издадени от „Булдекор“ – ЕООД – изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от
кожи“, детските сандали, арт. № 81542 – „Ipanema
summer baby“, цвят 20688 син/жълт, с декоративен елемент (аксесоар) – глава на слон, производител „Grendene“ – Бразилия, не отговарят
на стандарт БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на
играчки“. Част 1: Механични и физични свойства, при изпитване по т. 8.4 – тъй като лесно се
отделят малки части (главата на слона), и при
изпитване по т. 8.2 – тъй като отделените малки части влизат изцяло в цилиндъра за малки
части, поради което представляват опасност от
поглъщане и задавяне. Съществува потенциален
риск за здравето на малко дете (под 3 г.) при
откъсване на елемент (ушите на слончето) и
попадане в неговата уста поради опасност от
задавяне и задушаване на детето.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
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чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
1472
ЗАПОВЕД № 1151
от 12 декември 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на Комисията по т. 33 съгласно протокол № 28
от 11.11.2016 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с
чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
нареждам:
1. Забранявам производството, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара
на следните стоки, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите,
които са в несъответствие с изискванията за
безопасност съгласно стандарт БДС EN 7161:2008+А1:2013 „Мебели. Cгъваеми и несгъваеми
детски легла за използване в домашни условия.
Част 1: Изисквания за безопасност“:
– бебешко легло, марка „DIZAIN BABY“, модел „Тони“ – люлка;
– бебешко легло, марка „DIZAIN BABY“, модел „Лейди“ – люлка;
– детско легло, марка „DIZAIN BABY“, модел „Ния“;
– детско легло, марка „DIZAIN BABY“, модел „Симба“.
2. Производителите и дистрибу торите да
организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаните в заповедта стоки по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоките съдържат.
Мотиви:
Съгласно Протокол от изпитване
№ 519652410602 от 8.07.2016 г., издаден от ИЦ
„А лми тест“, Софи я, бебешко легло, модел
„Тони“ – люлка, не отговаря на изискванията

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

съгласно стандарт БДС EN 716-1:2008+А1:2013,
т. 4.4.2.2 „Монтажни дупки“, т. 4.4.2.3 „Разстояние между основата и страните на леглото“ и
т. 7 „Маркировка“.
Съгласно Протокол от изпитване
№ 5197452510603 от 8.07.2016 г., издаден от ИЦ
„Алми тест“, София, трансформиращо бебешко
легло, модел „Лейди“ – люлка, не отговаря на
изискванията съгласно стандарт БДС EN 7161:2008+А1:2013 по показател: т. 4.4.2.3 „Разстояние между основата и страните на леглото“.
С ъгл ас но Пр о т око л № 5275459110 674 о т
19.08.2016 г., издаден от ИЦ „Алми тест“, София,
детско легло „Ния“ не отговаря на изискванията
съгласно стандарт БДС EN 716-1:2008+А1:2013 по
следните показатели: т. 4.4.2.1 „Общи изисквания
към дупки, процепи и отвори по вътрешната
страна на леглото“ и т. 4.4.2.3 „Разстояние между
основата и страните на леглото“.
С ъгл ас но Пр о т око л № 5274 459 210 675 о т
19.08.2016 г., издаден от ИЦ „Алми тест“, София,
детско легло „Симба“ не отговаря на изискванията съгласно стандарт БДС EN 716-1:2008+А1:2013
по показател: т. 4.4.8.2 „Разстояние между опорите и горния край на стените“.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на
стоки на пазара в несъответствие с изискванията за безопасност съгласно стандарт БДС
EN 716-1:2008+А1:2013, което несъответствие
би могло да доведе до риск за живота и здравето
на потребителите (малки деца) от нараняване.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
1473

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3488-П
от 17 февруари 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и
чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1632 от 23.11.2015 г.
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(ДВ, бр. 94 от 2015 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4484 от 17.02.2017 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на масивна сграда – „Разменна
поща“, намираща се в поземлен имот с кадастрален № 1837 – „Гаров район“, в гр. Мездра,
община Мездра, област Враца, обособена част
от „Български пощи“ – ЕАД, София (наричан
по-нататък „обособената част“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 48 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. с т ъпка на на д да ва не – 20 0 0 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
8000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 414,
в срок до 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата, които я закупуват;
2.5. т ръж ната док у ментаци я се пол у чава
след представяне на документ, от който да е
видно, че лицето е оправомощено да закупи
тръжната документация; в случай че документът
по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 11 ч. българско време на
15-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
както и лица, осъдени за банкрут;
2.8. посещени я и огледи на обособената
част могат да се извършват всеки работен ден
до началния час на провеждане на търга след
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закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на извършване
на оглед, издадено от Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за
продажба на обособената част и проекта на
договор за приватизационна прода жба като
част от нея.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
1421
РЕШЕНИЕ № 3489-П
от 17 февруари 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и
чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1633 от 23.11.2015 г.
(ДВ, бр. 94 от 2015 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4485 от 17.02.2017 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55302.501.1803.1.2, намиращ
се на пл. 20-и април 4, ет. 1, гр. Панагюрище,
община Панагюрище, област Пазарджик, обособена част от „Български пощи“ – ЕАД, София
(наричан по-нататък „обособената част“) да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 125 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. ст ъпка на на д даване – 50 0 0 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
20 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 414,
в срок до 14-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
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и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата, които я закупуват;
2.5. т ръж ната док у ментаци я се пол у чава
след представяне на документ, от който да е
видно, че лицето е оправомощено да закупи
тръжната документация; в случай че документът
по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 11 ч. българско време на
17-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
както и лица, осъдени за банкрут;
2.8. посещени я и огледи на обособената
част могат да се извършват всеки работен ден
до началния час на провеждане на търга след
закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на извършване
на оглед, издадено от Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за
продажба на обособената част и проекта на
договор за приватизационна прода жба като
част от нея.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
1422
РЕШЕНИЕ № 3490-П
от 17 февруари 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и
чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1634 от 23.11.2015 г.
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(ДВ, бр. 94 от 2015 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4486 от 17.02.2017 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55302.501.1803.1.3, намиращ
се на пл. 20-и април 4, ет. 2, гр. Панагюрище,
община Панагюрище, област Пазарджик, обособена част от „Български пощи“ – ЕАД, София
(наричан по-нататък „обособената част“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 120 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. ст ъпка на на д даване – 50 0 0 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
20 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 414,
в срок до 14-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата, които я закупуват;
2.5. тръж ната док у ментаци я се полу чава
след представяне на документ, от който да е
видно, че лицето е оправомощено да закупи
тръжната документация; в случай че документът
по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 14 ч. българско време на
17-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
както и лица, осъдени за банкрут;
2.8. посещени я и огледи на обособената
част могат да се извършват всеки работен ден
до началния час на провеждане на търга след
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закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на извършване
на оглед, издадено от Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за
продажба на обособената част и проекта на
договор за приватизационна прода жба като
част от нея.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
1423

СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 352
от 17 февруари 2017 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 № 434 от
23.06.2016 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 11.04.2017 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на УПИ
VI со, кв. 100, м. Христо Смирненски – Слатина – ул. Кривина, София, ул. Боян Магесник
112, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“.
2. Начална тръжна цена – 306 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 30 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общ и нска ба н ка“ – А Д, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.04.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС)
е платима в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
1440
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РЕШЕНИЕ № 353
от 17 февруари 2017 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 № 693 от
29.09.2016 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 12.04.2017 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на УПИ
VII со, кв. 100, м. Христо Смирненски – Слатина – ул. Кривина, София, ул. Боян Магесник
114, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“.
2. Начална тръжна цена – 261 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 26 100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общ инска ба нка“ – А Д, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.04.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
1441
РЕШЕНИЕ № 354
от 17 февруари 2017 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 № 774 от
4.12.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 12.04.2017 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на почивна база
„Ашиклар“, състояща се от ПИ с ид. 03928.183.9
и ПИ с ид. 03928.183.10, гр. Берковица, общински
нежилищен имот, предоставен за стопанисване
и управление на „Софийски имоти“ – ЕАД, като
правоприемник на „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 261 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 26 100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
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агенция за приватизация и инвестиции при
„Общ и нска ба н ка“ – А Д, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.04.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС)
е платима в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
1442
РЕШЕНИЕ № 355
от 17 февруари 2017 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 № 478 от
14.07.2016 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 11.04.2017 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4359.210.2.67 (за търговска дейност), София,
ж.к. Люлин – 10 м.р., бл. 131, ет. 1, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 130 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча 6, Со фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – 7.04.2017 г. вкл. в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС)
е платима в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
1443
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РЕШЕНИЕ № 356
от 17 февруари 2017 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 № 35 от
26.01.2017 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 5.04.2017 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.1108.125.6.1, София, ж.к. Красна поляна,
бул. Вардар, до бл. 137а и 137б, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красна
поляна“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 90 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 9000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общ инска ба нка“ – А Д, 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 – 3.04.2017 г. вкл. в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС)
е платима в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
1444

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 377
от 28 ноември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т Общ и нс к и я т с ъ в е т –
гр. Перник, реши:
Одобрява проекта за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на част от квартали 54 и 56 по плана на с. Дивотино, община
Перник, като:
1. С план за регулация се закрива улица с
о.т. (осови точки) 245 – о.т. 243. Променя се
уличната регулация на улица с о.т. 243 – о.т.
244, при което се променя регулацията на УПИ
VIІІ-841 в квартал 54. Създава се нова улица от
о.т. 245 с нови о.т. 24302 – о.т. 24301, при което
се променят вътрешните и уличните регулационни линии на УПИ VIII-841, УПИ IX-861
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и УПИ Х-842 в квартал 54 и на УПИ III-862 и
УПИ II-863 в квартал 56.
Променя се бордюрната линия на улица с о.т.
243 – о.т. 244. Урегулиран поземлен имот IX-861
се преномерира в УПИ Х-861 в квартал 56.
2. С план за застрояване се определя зона за
свободно застрояване в УПИ VIII-841 и УПИ
Х-842 в квартал 54 и УПИ ІІІ-862, УПИ II-263 и
УПИ Х-861 в квартал 56 при условията на нискоетажно жилищно застрояване и устройствена
зона (Жм). Потвърждава се съществуващото
застрояване в УПИ VIII-841 и УПИ Х-842 в
квартал 54 и УПИ Х-861 в квартал 56.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Перник, пред Административния съд – Перник.
Председател:
И. Савов
1438

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 463
от 26 януари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на електропровод до поземлен имот 128001 в местността Над
село в землището на с. Ясен, преминаващо със
сервитут през следните поземлени имоти: 0.185,
с начин на трайно ползване – път ІV клас – публична общинска собственост; 0.397, с начин на
т райно ползване – пасище, мера – п убли чна
общинска собственост; 0.327, с начин на трайно
ползване – пасище, мера – публична общинска
собственост.
2. Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия в изпълнение на
настоящото решение.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
М. Митев
1439

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 33
от 9 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп за УПИ 43.1789 – жилищно строителство,
43.1790 – жилищно строителство, 43.1791 – жилищно строителство, 43.1792 – жилищно стро-
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и т елс т во, 43.1793 – ж и л и щ но с т рои т елс т во,
43.1794 – жилищно строителство, образувани
о т позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор 43.169,
представляващ земеделска земя, за процедура
за промяна на предназначението в землището
на с. Марково, местност Захаридево, Решение
№ 17, взето с протокол № 3 от 20.04.2016 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
1401
РЕШЕНИЕ № 34
от 9 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 51.88 – жилищно
строителство, 51.89 – жилищно строителство,
51.90 – жилищно строителство, 51.91 – жилищно
строителство, 51.92 –   жилищно строителство,
51.93 – жилищно строителство, 51.94 – жилищно
строителство, 51.95 – жилищно строителство,
образувани от поземлен имот с идентификатор
51.37, представляващ земеделска земя, за процедура за промяна предназначението в землището
на с. Марково, местност Пичковец, Решение
№ 16, взето с протокол № 8 от 27.09.2016 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
1402
РЕШЕНИЕ № 35
от 9 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 011209 – складове за
промишлени стоки, образуван от имот № 011209,
представляващ земеделска земя, за процедура
за промяна предназначението в землището на
с. Крумово, местност Орешака, Решение № 6,
взето с протокол № 8 от 27.09.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
1403
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РЕШЕНИЕ № 36
от 9 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно водоснабдяване, електроснабдяване и
транспортен достъп за УПИ І-012829 – жилищно
строителство, ІІ-012829 – жилищно строителство,
ІІІ-012829 – жилищно строителство, образувани
от имот № 033201, представляващ земеделска
земя с променено предназначение, и поземлен
имот № 012829, представляващ земеделска земя
с променено предназначение, в землището на
с. Белащица, местност Горни грамади, Решение
№ 18, взето с протокол № 5 от 8.07.2016 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
1404
РЕШЕНИЕ № 37
от 9 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
за УПИ 38.81 – жилищно застрояване, образуван
от имот с идентификатор 47295.38.17, представляващ земеделска земя, за процедура за промяна
на предназначението в землището на с. Марково, местност Пиринчийката, Решение № 4, взето
с протокол № 6 от 25.07.2016 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
1405
46. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 253 и чл. 248, ал. 12 ДОПК възлага на Антония Тодорова Тодорова, адрес за кореспонденция – София, ул. Васил Кирков 010, ет. 04, ап. 008,
следния недвижим имот: вилна сграда на два
етажа и сутерен с обща разгъната площ от около
183 кв. м, състояща се от: сутерен – две мазета, лятна кухня, първи етаж – дневна, столова
с ку хненск и бокс и сервизно помещение, и
втори етаж – три спални, гардероб и сервизно
помещение, заедно с мястото, върху което е
построена сградата, съставляващо урегулиран
поземлен имот XXIV-194а, в кв. 20 по плана на
гр. София, местност Вилна зона Кокалянски
ханчета, Панчарево, целият 885 кв. м по скица,
а по нотариални актове 800 кв. м, при съседи
по скица: три страни улица и УПИ XXIV-194б,
вписано с нот. акт № 66, том X, рег. № 7811,
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нот. дело № 1748/2006 на Службата по вписванията – София; 1/1 идеална част. Вещта се продава
такава, каквато е в момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупената вещ. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението. Данъкът
за придобиване на правото на собственост върху
имота е внесен от купувача – Антония Тодорова Тодорова, с квитанция/платежно нареждане
№ 1868/FT17044295100028 от 13.02.2017 г.
1424
31. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 103 от 18.11.2016 г. за възлагане на недвижим
имот възлага на Иван Николов Петров, адрес за
кореспонденция: с. Кошарица, община Несебър,
област Бургас, вилна зона Чолакова чешма, ул. Дунав 16, следния недвижим имот, отнет в полза
на държавата, представляващ: самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 51500.507.33.1.69,
Несебър, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-46 от
18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АК,
с адрес на имота: Несебър, кв. Камелия № 89,
вх. С, ет. 4, ап. 25. Самостоятелният обект се
намира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 51500.507.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в
документа площ: 42,95 кв. м, прилежащи части:
1,992 %, ниво 1, съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 51500.507.33.1.70,
51500.507.33.1.68, под обекта: 51500.507.33.1.50, над
обекта: 51500.507.33.1.88, а съгласно акт за собственост на бившия собственик нотариален акт № 84,
т. IX, рег. № 5710, дело № 1594 от 19.08.2005 г.,
съставен от Мария Бакърджиева, нотариус с рег.
№ 110 в регистъра на Нотариалната камара, с
район на действие Несебърски районен съд, и
акт за отнемане в полза на държавата Решение
№ 5660 от 31.10.2011 г. на Софийския градски съд
по гр.д. № 2452/2010 г., влязло в сила на 4.07.2014 г.,
представляващ апартамент № 25 на четвърти
жилищен етаж във вход „С“, който апартамент
е на площ 42,95 кв. м, състоящ се от: дневна с
кухненски бокс, трапезария, спалня, баня, WC,
антре и тераса, при граници: север – външен зид,
изток – апартамент № 26, отдолу – апартамент
№ 17 на трети жилищен етаж, и отгоре – апартамент № 33 на пети жилищен етаж, ведно с 1,992 %
идеални части от общите части на сградата, като
общата разгърната площ на апартамента възлиза
на 47,88 кв. м, който апартамент се намира в жилищна сграда с три отделни входа, всеки един от
които с пет жилищни етажа, в дворно място на
площ 2897 кв. м, съставляващо УПИ IX-340, 341,
в кв. 4104 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад,
община Несебър, област Бургас, при граници:
от две страни – улици, УПИ I-327, УПИ VII-336,
УПИ VIII-341. Имотът се продава такъв, какъвто е към момента на продажбата, и купувачът
не може да претендира за недостатъци на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8 ДОПК
собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
1425
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2. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, обявява конкурси за академичната длъжност
главен асистент в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика по: научна
специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)“ – двама за нуждите
на катедра „Финанси и кредит“; научна специалност „Световно стопанство и МИО“ – двама
за нуждите на катедра „МИО“, и двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в академията, отдел „Докторантура
и академично развитие“, тел. 0631/66-362.
1392
5. – Техническият университет – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалност „Компютърни системи,
комплекси и мрежи“ – един към катедра „Компютърни системи“ – ФКСУ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се
подават в Техническия университет – София, във
факултетната канцелария на ФКСУ – каб. 1443а,
тел. 965 25 13.
1426

№

Област на висшето
образование

Професионално
направление
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164. – Икономическият университет – Варна, на основание чл. 3, ал. 1 ЗРАСРБ обявява
конкурси за заемане на академичнa длъжност
главни асистенти: в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.8. Икономика,
нау чна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“ – един за
нуждите на катедра „Информатика“; в област на
висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,
научна специалност „Информатика“ – един за
нуждите на катедра „Информатика“, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „НИДД“,
стая 503, тел. 052/830-813.
1393
164а. – Икономическият университет – Варна, на основание Решение № 328 на Министерския съвет от 3.05.2016 г. и решения на съответните факултети преобявява конкурси за
прием на докторанти за учебната 2016/2017 г.
по следните докторски програми:
Докторска програма

Държавна поръчка
ред.

зад.

1.

3. Социални, стопански 3.7. Администрация Социално управление
и правни науки
и управление

1

-

2.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Политическа икономия (обща
икономическа теория)

2

-

3.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Финанси

-

1

4.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Статистика и демография

2

-

5.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Счетоводна отчетност, контрол
и анализ на стопанската дейност

3

-

6.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Икономика и управление (строи т елс т во и недви ж има соб ственост)

1

-

7.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Икономика и управление (търговия)

2

1

8.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Индустриален бизнес

2

-

9.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Оптимално управление на икономически системи

3

10. 3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Маркетинг

1

-

11. 3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Световно стопанство и международни икономически отношения

1

-

12. 3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Приложение на изчислителната
техника в икономиката

2

13. 4. Природни науки, ма- 4.6. Информатика и Информатика
тематика и информатика компютърни науки

2

-

ОБЩО:
22
2
Срок за подаване на документи –  2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ в отдел НИДД.
За документи и информация – отдел „Научноизследователска дейност и докторантура“, каб. 503,
тел. 052/830 813, e-mail: doktoranti@ue-varna.bg, nidd@ue-varna.bg.
1394

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

163. – Институтът по биология и имунология
на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН,
София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по научна специалност
01.06.17 „Физиология на животните и човека“,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института: 1113 София, бул. Цариградско
шосе 73, тел. 02/872-00-18.
1384
2. – Община Брезник, дирекция „ТСУ“, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т обявява на заинтересованите страни, че e внесен за приемане
и одобряване изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе и сервитут на захранващ кабел
20 kV за базова станция на БТК. Трасето на
новата кабелна линия започва от съществуващ
ж.р. стълб на ВЛ 20 „Режанци“, намиращ се
в ПИ 022012 – частна собственост, начин на
трайно ползване – нива, след което трасето
достига полски път (ПИ 000105) по съществу ва щ и я с ерви т у т на ВЛ, к ат о п р ем и на ва
през ПИ 022013 – нива – частна собственост.
Основната част от трасето на новата кабелна
линия минава по полските пътища ПИ 000105,
ПИ 000103, ПИ 000104 и ПИ 000092 и достига
до ПИ 145005 – държавна частна собственост,
начин на трайно ползване – за нуждите на горско
стопанство, и достига до ПИ 145011, където се
намира приемно-предавателна станция от мрежата на „БТК“ – ЕА Д. Изработеният проект
ПУП – парцеларен план се намира в дирекция
„ТСУ“ при Община Брезник и може да бъде
прегледан всеки присъствен ден. Заинтересованите лица в едномесечен срок могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта от обнародването в „Държавен вестник“
до общинската администрация – Брезник, на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т.
1453
16. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на стълб
№ 35 и стълб № 35А от ВЛ 110 kV „Свобода“ в
землището на гр. Българово, община Бургас.
Проектът е изложен за разглеж дане в Ц АУ
„Освобождение“, Бургас. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
1452
6 . – Общ и н а Е л и н Пе л и н на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУ П – ПП за техническа инфраструктура: електроснабдяване, водоснабдяване,
канализация и транспортен достъп за захранване
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на имоти № 085052, 085054, 085016 и 087011 в
землището на гр. Елин Пелин, община Елин
Пелин, Софийска област. Съгласно регистрите
на засегнатите от сервитут и трасе имоти с трасето за външно ел. захранване се засягат имоти
№ 087011, 087029, 000351, 000258, 000346, 000344,
085052, 085016 и 085054 в землището на гр. Елин
Пелин; с трасето за водопровод се засягат имоти
№ 000228, 000191, 000178, 087031, 087011, 087029,
087028, 000258, 000346, 085052, 085016, 085037 и
085054 в землището на гр. Елин Пелин; с трасето за канализация се засягат имоти № 087031,
087011, 087028, 000258, 000346, 085052, 085037,
085009, 085053, 085038, 000178, 000191 и 000228
в землището на гр. Елин Пелин; с трасето за
транспортен достъп се засягат имоти с № 000178,
087031, 087011, 087029, 000351, 087028, 000258,
000346, 000344, 085052, 085016, 085037 и 085054
в землището на гр. Елин Пелин. Проектът и
съпътстващата го документация се намират
в отдел „УТ и КС“ на Община Елин Пелин,
ет. 1, стая 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
се запознаят с материалите по преписката и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП до кмета на
общината.
1481
2. – Община гр. Павликени, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на пряко заинтересуваните лица, че
е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУ П) – план за регулация и план за
заст рояване (ПРЗ) за позем лен имот (ПИ)
№ 000269 с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване и част от ПИ № 094020 с
начин на трайно ползване: посевна площ, част
от ПИ № 094021 с начин на трайно ползване:
посевна площ, и част от ПИ № 120006 с начин
на трайно ползване: ливада, в землището на
с. Бутово, ЕК АТТЕ 07123, община Павликени,
област Велико Търново, с възложители: Милко
Иванов Христов и Милка Дончева Христова.
Целта на ПУП – ПР е разширяване контура на
съществуващия ПИ № 000269 и включване в
площта му части от съседните ПИ № 094020,
П И № 0 94 0 21 и П И № 12 0 0 0 6 по К ВС на
с. Бутово и промяна на предназначението на
новообразувания ПИ № 000269 в „За рекреационни дейности“. С ПУП – ПЗ се определя
ограничителната линия на застрояване – 3 м
от имотната границата на новообразувания ПИ
№ 000269 – „За рекреационни дейности“. Целта
на ПУП – ПЗ е да даде решение за характера
и начина на застрояване на новообразувания
ПИ № 000269 – „За рекреационни дейности“.
Съгласно инвестиционното намерение на възложителите проектното решение предвижда „свободно“ застрояване с височина на застройката
до 10 м, при плътност на застрояване – 50 %;
ко е фи ц иен т на и н т ензи вно с т – 2; оз е лен яване – 50 %. Проектът се намира в Община
Павликени и може да бъде разгледан всеки
присъствен ден в Информационния център за
обслужване на граждани. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ на
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обявлението заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т.
1451
11. – Общ и н а П а з ард ж и к н а о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
водопровод, захранващ имот с идентификатор
55155.27.91, местност Татар Мезар, по КККР на землище Пазарджик, община Пазарджик. Трасето
на водопровода с обща дължина 45 м – предмет
на парцеларния план, започва от съществуващ
водопровод ∅ 60, разположен в имот с идентификатор 55155.27.121 – за селскостопански,
горски и ведомствен път, преминава през него
и достига имот с идентификатор 55155.27.91,
който следва да бъде захранен съгласно изчертаното със синьо трасе, сервитути и регистъра
на засегнатите имоти. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
1415
17. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план
за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 55871.511.409 и
55871.511.520 по кадастралната карта на гр. Перник, кв. Църква, като: 1. С план за регулация
се удължава улица с осови точки от о.т. 273
до о.т. 27301. От терена на поземлен имот с
идентификатор 55871.511.409 се обособява нов
урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-511.409,
който се отрежда „За инфраструктурен обект“
в квартал 142. От терена на поземлен имот с
идентификатор 55871.511.520 се обособяват два
нови урегулирани поземлени имота (УПИ) VІІ511.520 – „За инфраструктурен обект“, и УПИ
V ІІІ-511.520 – „За инфраструкту рен обект“, в
квартал 142, при което се изменя регулацията
на УПИ ІІІ-21, УПИ ІV-22 и УПИ V-23 в квартал
91. 2. С план за застрояване се определят зони
за свободно застрояване в новообразуваните
УПИ VІ-511.409, VІІ-511.520 и УПИ VІІІ-511.520
в квартал 142 при условията на нискоетажно
застрояване и устройствена зона – техническа
инфраструктура (Ти). Потвърждава се съществуващото застрояване в УПИ VІІ-511.520 – „За инфраструктурен обект“, и УПИ VІІІ-511.520 – „За
инфраструктурен обект“. Проектът се намира в
сградата на общинската администрация – Перник, ет. 12, стая 6, сл. тел. 076/684-260. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
ве с т н и к “ на о снова н ие ч л. 12 8, а л. 5 ЗУ Т
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1450
31. – Община Свищов на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че с протоколи от 9.12.2016 г. на
комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ са приети
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изработените помощни планове и планове на
новообразуваните имоти в графичен и цифров
вид на земите по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, представляващи: к.е. 3082 и 3083, местност Стъклен, землище
на гр. Свищов, община Свищов, област Велико
Търново; к.е. 3091, местност Манастирски трап,
землище на гр. Свищов, община Свищов, област
Велико Търново; к.е. 3149, местност Фара, землище на гр. Свищов, община Свищов, област
Велико Търново. Плановете и придружаващата
ги документация се намират в Община Свищов
и могат да бъдат разгледани по всяко време
на работния ден в общинския информационен
център. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения до кмета на общината в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
1449
6. – Община Сливен на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени
помощен план и план на новообразуваните
имоти по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ на земеделските
земи, предоставени за ползване на граждани въз
основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, за местностите Гюнюзя и Баш чардак в землището на
гр. Сливен, които са изложени в общината. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
1448

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд, първо
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпила
жалба от Асоциацията на индустриалния капитал в България, представлявана от председателя
на УС Васил Велев, Българската стопанска
камара – съюз на българския бизнес, представлявана от изпълнителния председател Божидар
Да нев, Бъ л гарск ата т ърг овско -п ром и ш лена
палата, представлявана от председателя на УС
Цветан Симеонов, и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – Гласът на българския бизнес, представлявана от
председателя на Управителния съвет К ирил
Домусчиев, всичките със седалище в София,
срещу Постановление № 22 от 26.01.2017 г. на
Министерския съвет на Република България
за определяне на нови размери на минималната работна заплата в страната. По жалбата
е образувано адм. д. № 1566/2017 г. по описа
на Върховни я а дм инис т рат ивен съд, п ърво
отделение, насрочено за 25.04.2017 г. от 14 ч.
1506
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от кооперация
„Национален съюз на земеделските кооперации
в България“ със седалище и адрес на управле-
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ние София, ул. Г. С. Раковски 99, ет. 8, чрез
председателя Явор Илиев Гечев срещу Наредбата за изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1
„Инвестиции в земеделските стопанства“ от
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 22
от 2015 г.; доп., бр. 40 от 2015 г.)., по която е
образувано адм. д. № 13817/2016 г. по описа
на Върховния административен съд. Делото е
насрочено за  26.04.2017 г. от 14 ч.
1507
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура  – Благоевград, за обявяване нищожността
или отмяна на разпоредбите на чл. 37, ал. 2
относно думите „или продажбата на идеални
части от правото на собственост върху земята“,
чл. 41, ал. 4, т. 3 относно думите „граждани
с установени жилищни нужди“, чл. 49, ал. 5
относно думите „по ред, определен от кмета“,
чл. 72, ал. 1, т. 8, чл. 100, 101 и 102 на глава
IX „Административнонаказателни разпоредби“
от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета с Решение № 112 по протокол № 11 от
27.11.2008 г., изм. и доп. с Решение № 31 по
протокол № 5 от 24.04.2012 г., Решение № 178
по протокол № 17 от 23.11.2016 г. на Общинския съвет – гр. Белица, е образувано адм. д.
№ 103/2017 г. по описа на съда и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
21.04.2017 г. от 10 ч.
1663
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 88 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че по протест на прокурор от
Окръжна прокуратура – Благоевград, с който
са оспорени разпоредбите на чл. 6, ал. 1, ал. 2,
буква „б“, чл. 9, ал. 1, т. 2, 7, 9, 10, чл. 23, ал. 1,
т. 14, чл. 30, ал. 6, чл. 33, ал. 1 и 2 във връзка
с чл. 6, ал. 1, ал. 2, буква „б“, чл. 35, чл. 9,
ал. 1, т. 2, 9, 10, чл. 39, ал. 1 и 2, чл. 23, ал. 1,
т. 14, чл. 41, чл. 30, ал. 6 от Наредба № 1 на
Общинския съвет – гр. Хаджидимово, за осигуряване на обществения ред, поддържане на
чистотата, опазване на околната среда и защита
на имуществото и безопасността на движението
на територията на община Хаджидимово, в
А дминистративния съд – Благоевград, е образувано адм. д. № 84/2017 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
7.04.2017 г. от 10,30 ч.
1664
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в
Окръжна прокуратура – Бургас, против чл. 4,
ал. 1, т. 4 и чл. 44 от Наредбата за определяне
и администриране на местни такси и цени на
услуги на територията на община Средец. По
оспорването е образувано адм. д. № 241/2017 г.,
насрочено за 27.04.2017 г. от 11 ч.
1431

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Бургас, с искане да се отменят
като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 41,
ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат. По
оспорването е образувано адм. д. № 372/2017 г.,
насрочено за 6.04.2017 г. от 10,20 ч.
1432
Административният съд – Варна, 6 състав,
съобщава, че е постъпило оспорване по адм. д.
№ 300/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Варна, VІ състав, от Окръжна прокуратура – Варна, срещу чл. 5, ал. 3 от Наредбата
за опазване на обществения ред в община Аксаково, приета с Решение № 18.3.2 на Общинския съвет – гр. Аксаково, по протокол № 18
от 16.03.2005 г., като производството по делото
е насрочено за 6.04.2017 г. от 9,30 ч.
1397
Административният съд – Варна, 6 състав,
съобщава, че е постъпило оспорване по адм. д.
№ 223/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Варна, VІ състав, от Тодорка Василева
Пенчева и Атанас Христов Атанасов срещу Решение № 229 от 22.12.2016 г. по протокол № 18 от
22.12.2016 г. на Общинския съвет – гр. Ветрино,
като производството по делото е насрочено за
10.04.2017 г. от 11 ч.
1398
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпила жалба от Георги Цветанов
Марков от Свищов против Решение № 412 от
21.12.2016 г. на Общинския съвет – гр. Свищов,
в частта, в която с него, след като са одобрени разходите за осъществяване на дейностите
по поддържането на чистотата, покривани от
постъпленията за ТБО в Община Свищов, и
разпределението им съгласно план-сметката,
е определен размерът на ТБО за ж илищни
имоти само за гр. Свищов. Образувано е адм.
д. № 36/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 12.04.2017 г. от 10,30 ч.
1361
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместникпрокурор на Окръжна прокуратура – Видин, на
разпоредбата на чл. 6 и чл. 16, ал. 1 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на
община Видин, приета с Решение № 12, взето
с протокол № 12 от 29.11.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Видин, по което е образувано адм.
д. № 22/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Видин, което е насрочено за разглеждане
на 18.04.2017 г. от 9,30 ч.
1284
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
А ПК с ъобща ва, че е пос т ъп и л п ро т ес т о т

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич,
с искане за отмяна на чл. 55а, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета
от Общинския съвет – гр. Тервел, с Решение
№ 9-135 от 31.10.2008 г., неколкократно изменяна
и допълвана, последно с Решение № 4-68 от
17.08.2015 г., по който протест е образувано адм.
д. № 74/2017 г. по описа на A дминистративния
съд – Добрич, насрочено за 4.04.2017 г. от 13 ч.
1430
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Кърджали, на
разпоредбите на чл. 5, ал. 2 и чл. 51, ал. 3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество в община Кирково, приети с т. 2 на Решение № 169
от протокол № 20 от заседание на Общинския
съвет – с. Кирково, проведено на 12.12.2008 г.,
по което е образувано адм.д. № 35/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
12.04.2017 г. от 10 ч.
1496
Административният съд – Ловеч, 6-и адм.
състав, призовава Йордана Маринова Ненова
с по с леден а д р е с С о фи я, ж.к. Д иа наба д 8,
ет. 5, ап. 17, да се яви в съда на 23.03.2017 г. в
10,30 ч. като заинтересовано лице по адм. д.
№ 286/2016 г., заведено от „Електроенергиен
сис т емен операт ор“ – Е А Д, С офи я, п ро т и в
началника на СГКК – Ловеч.
1429
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Ловеч, с който се
оспорват разпоредбите на чл. 18, чл. 24, ал. 5,
т. 5, чл. 36, т. 25, чл. 4, т. 4, чл. 27, ал. 13 и 14,
чл. 46, ал. 2, т. 6, чл. 61 и 62 от Наредба № 7 за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Троян, приета с Решение № 216 от 22.01.2009 г.
на ОбС – гр. Троян, последно изменена и допълнена с Решение № 310 от 21.12.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Троян, по който протест
е образувано адм. дело № 30/2017 г. по описа
на А дминистративния съд – Ловеч.
1396
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 59/2017 г.
по постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Монтана, с който се иска отмяна
на разпоредбите на чл. 44, ал. 4 и чл. 61, ал. 1
от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
на Община Вършец, приета с Решение № 78 по
протокол № 10 от 29.03.2012 г. на Общинския
с ъве т – г р. Вършец. Конс т и т у и ра н и с т ра н и
по делото са: протестираща страна – прокурор п ри Ок р ъ ж на п рок у рат у ра – Мон та на,
ответник  – Общинският съвет – гр. Вършец,
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област Монтана, и служебно конституирана
с т ра на – Ок р ъ ж на п рок у рат у ра – Мон та на.
Административно дело № 59/2017 г. е насрочено
за 7.04.2017 г. от 10,15 ч.
1362
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев,
подаден против разпоредбата на чл. 8, т. 5 в
забранителната є част „б) в обекти, в които се
организират хазартни игри“ и в санкционната
є част „За повторно нарушение се отнема разрешителното за режим на работа“ от Наредба
№ 1 за поддържане и опазване на обществения
ред, чистотата и имуществото на територията
на община Велинград. По протеста е образувано
адм. д. № 101 по описа на А дминистративния
съд – Пазарджик, за 2017 г.
1281
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е образувано адм. д. № 248 по описа за 2017 г.
на Административния съд – Пловдив, ІІ състав,
по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив, против Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Калояново,
приета с Решение № 114, взето с протокол
№ 14 от 30.10.2008 г. на Общинския съвет – гр.
Калояново, в частта по чл. 15, ал. 1 и чл. 49,
ал. 3. Административно дело № 248 по описа
на Административния съд – Пловдив, за 2017 г.,
ІІ състав, е насрочено за 24.04.2017 г. от 13 ч.
1231
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 191 по описа
за 2017 г. на А дминистративния съд – Пловдив,
по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив,
против Наредбата за поддържане и опазване
на обществения ред на територията на община Карлово, приета с Решение № 134, взето с
протокол № 9 от 29.03.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Карлово.
1253
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 196 по описа
за 2017 г. на А дминистративния съд – Пловдив,
по жалба на „Тимотей 2008“ – ЕООД, против
ч л. 16, а л. 1 от Наредбата за определ янето
размера на местните данъци на територията
на община Пловдив, приета с Решение № 10,
взето с протокол № 2 от 21.01.2008 г., посл. изм.
с Решение № 427, взето с протокол № 16 от
29.09.2016 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив.
1263
А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – П л о вд и в , н а
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 303 по описа за 2017 г. на А дминистративния
съд – Пловдив, по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив, срещу чл. 20, ал. 4 и 5 от
Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета
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от Общинския съвет – гр. Раковски, с Решение
№ 172, взето с протокол № 15 от 28.10.2008 г.
(изменена и допълнена).
1283
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, Х състав, на основание чл. 181 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на общ
административен акт – чл. 7, 8 и чл. 26, ал. 1 от
Наредбата за чистотата и обществения ред на
територията на община Първомай, приета с Решение № 104 от 31.08.2016 г., от страна на Окръжна
прокуратура – Пловдив, по което е образувано
адм. д. № 286 по описа за 2017 г. на Административния съд – Пловдив. Делото е насрочено
за 19.04.2017 г. от 13,30 ч.
1316
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Пловдив, на чл. 3, т. 6.2 и т. 9.1 от Наредба
№ 1 за поддържане и опазване на обществения
ред, чистотата и общественото имущество, за
организацията и безопасността на движението
на територията на община „Марица“, област
Пловдив, приета с Решение № 41, протокол № 6
от 29.02.2000 г. на Общинския съвет „Марица“, по
което е образувано адм. д. № 278/2017 г. по описа
на Административния съд – Пловдив.
1317
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано адм.
д. № 41/2017 г. по протест на заместник окръжен
прокурор при Окръжна прокуратура – Смолян,
срещу разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 4 и раздел V,
чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 40, ал. 1, т. 13 и чл. 50
от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Баните, приета с Решение
№ 344 по протокол № 36 от 8.12.2006 г., изменена и допълнена с Решение № 152 от 23.12.2016 г.
на Общинския съвет – с. Баните, насрочено за
29.03.2017 г. от 13,30 ч.
1395
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано адм.
д. № 43/2017 г. по протест на заместник окръжен
прокурор при Окръжна прокуратура – Смолян,
срещу разпоредбите на чл. 27, т. 4 от Наредбата
за условията и реда на записване, отписване и
преместване на децата в детските градини на
територията на община Неделино, приета с Решение № 342 по протокол № 22 от 18.11.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Неделино, насрочено
за 28.03.2017 г. от 13,30 ч.
1427
Административният съд – София-град, второ
отделение, 36 състав, съобщава, че е постъпила
жалба на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, Информационен
център на Министерството на отбраната, „Краси – С“ – ЕООД, „А – Трейд“ – ЕООД, Мариана
Пейчева Аврамова, Бойка Пейчева Петкова,
Румяна Стефанова Величкова, Мира Стефанова
Величкова и Маргарита Христова Хаджиева, с
която се оспорва Решение № 540 от 23.07.2015 г.
на Столичния общински съвет (СОС) в частта му
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по т. 2, с която е одобрен проект за изменение
на ПЗ за УПИ V – за градска градина и археология, кв. 468, в частта му по т. 1, 2, 3 и 4 по
отношение на УПИ ІV-338 и УПИ V – за градска
градина и археология, кв. 468, в частта му по т. 1, 2
и 4, с която се засяга УПИ ІV-338, кв. 468, в частта
му по т. 1, 2 и 4, с която се засяга УПИ ІІІ-337, в
частта му по т. 1, 2 и 4, с която е одобрен проект
за изменение на ПР, ПЗ и специфични правила и
нормативи за устройство и застрояване за УПИ
V –  за градска градина и археология, кв. 468, по
която е образувано адм. д. № 1162/2016 г. по описа
на Административния съд – София-град, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 30.03.2017 г. от 9,30 ч. Заинтересованите лица
могат да подадат молба за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
1399
Административният съд – София област, трети
състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191, ал. 2,
чл. 192 и 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2, чл. 196
във връзка с чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163 АПК
съобщава, че в Административния съд – София
област, е образувано адм. дело № 43/2017 г. по описа
на съда по жалба на „Симпли Пърфект“ – ООД,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 12.04.2017 г. от 10,30 ч. и по което
предмет на оспорване е чл. 13, ал. 8, т. 1 от Наредба
№ 1 за поддържане и опазване на обществения ред,
общественото имущество и околната среда в община Ботевград в редакцията є, приета с Решение
№ 273 от 6.10.2016 г. на Общинския съвет – Ботевград. Конституирани страни в производството са:
оспорващ: „Симпли Пърфект“ – ООД, ответник:
Общинският съвет – Ботевград, чрез председателя
му, и страна: Софийската окръжна прокуратура.
1505
Административният съд – София област, трети
състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191, ал. 2,
чл. 192, 188, чл. 181, ал. 1 и 2, чл. 196, чл. 157,
ал. 1, пр. 2 и чл. 163 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. д. № 51/2017 г. по описа на съда по протест
на Окръжна прокуратура – София, с предмет на
оспорване чл. 26, ал. 2, т. 1, букви „А“ и „Б“ и
чл. 26, ал. 2, т. 11 от Наредбата за обществения
ред на територията на община Пирдоп, приета с
Решение № 147 на Общинския съвет – гр. Пирдоп,
от 30.10.2008 г. Административно дело № 51/2017 г.
е пренасрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 12.04.2017 г. от 10,30 ч. Конституирани
страни в производството са: оспорващ: Окръжна
прокуратура – София, и ответник: Общинският
съвет – гр. Пирдоп, чрез председателя му.
1683
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Хасково, против чл. 26, ал. 4 и 5
на т. 1 – 3 от приложение № 1, раздел II – такси
за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи и други общински социални услуги;
приложение № 2.3 – цени на услуги в Общинска библиотека – Свиленград, от Наредба № 10
за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги, приети от Общинския
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съвет – Свиленград, по който е образувано адм.
дело № 167/2017 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 3.05.2017 г. от 11 ч.
1502
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен,
срещу чл. 30, ал. 3, 4 и 5 и чл. 31 от Наредбата
за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в предучилищна възраст в
общинските детски градини и общинските училища на територията на община Шумен, приета
с Решение № 233 от 28.07.2016 г. на ОбС – гр. Шумен. Въз основа на протеста е образувано адм.
д. № 36/2017 г., което е насрочено за 18.04.2017 г.
от 9 ч.
1428
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол, на разпоредбите
на чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 38 и 39 от Наредба
№ 7 за определянето и администрирането на
местни такси и цени на услуги на територията на община Елхово, по което е образувано
адм. д. № 38/2017 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 20.04.2017 г. от 9,30 ч.
1360
Районният съд – Балчик, гражданска колегия,
призовава Алексей Лвович Кирянов, роден на
17.03.1958 г., гражданство – Руската федерация,  
с последна адресна регистрация в Република
България: област Добрич, община Балчик, с. Кранево, ул. Добруджа 46, ап. 12, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда като ответник по гр. д.
№ 514/2016 г., заведено от „Енерго-Про Продажби“ – АД, в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ за получаване на съдебните
книжа, както и да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК.
1400
Варненският районен съд, Х Х ХV състав,
призовава Генадий Илич Капитанов, роден на
27.01.1939 г., гражданин на Руската федерация, с
неизвестен адрес, в едномесечен срок считано от
обнародването в „Държавен вестник“ да се яви
в деловодството на ХХХV състав на Районния
съд – Варна, за да получи книжата и да подаде
отговор по чл. 131 ГПК като ответник по гр.д.
№ 9285/2016 г. по описа на Районния съд – Варна,
ХХХV състав, заведено от „Енерго-Про Продажби“ – АД, по иск с правно основание чл. 124,
ал. 1 ГПК. Указва на лицето, че при неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и ще му
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
1287
Дуловският районен съд уведомява Мюбера
Юмерова Ризова, родена на 9.02.1947 г., с постоянен адрес Република Турция, без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България, че срещу нея е заведено гр. д. № 594/2016 г.
по описа на Дуловския районен съд от Бейтула
Билял Хасан, Сабрие Билял Хасан, Фатма Юмер
Неби, Неджмидин Салим Юмер и Наджи Салим
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Риза по чл. 341 ГПК и че в деловодството на съда
на адрес Дулово, ул. Васил Левски 12, се намира
исковата молба и приложенията, които могат да
се получат в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“. При неявяването є лично
или на упълномощено от нея лице в указания
двуседмичен срок съдът ще є назначи особен
представител.
1497
Районният съд – гр. Нови пазар, гражданска
колегия, III състав, призовава Хюсеин Ай, гражданин на Република Турция, с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 5.04.2017 г. в 9 ч. като ответник по
гр.д. № 8/2017 г., заведено от Веждие Ахмет Мерт с
правно основание чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
1433
Пловдивският районен съд, ХVІІ гр. състав,
съобщава на Фабиен Шарл Рене Граф, роден на
12.12.1970 г., сега с неизвестен адрес, че в едномесечен срок считано от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ следва да се яви в съда и да
получи съдебните книжа като ответник по гр. д.
№ 14221/2016 г. на ПРС, ХVІІ гр. състав, заведено
от Любомир Христов Костов с основание чл. 135
ЗЗД, с оглед депозиране на писмен отговор по
чл. 131 ГПК. Ако въпреки публикацията ответникът не се яви в съда при разглеждане на делото,
съдът му назначава особен представител.
1521
Свиленградският районен съд, III гр. състав,
съобщава на Боби Махаммад Зиа-Саиид, роден на
10.02.1974 г., британски гражданин, с неизвестен
адрес, че е ответник по гр.д. № 47/2017 г. по описа
на Районния съд – Свиленград, III гр. състав, образувано по искова молба за развод по чл. 49 СК.
Указва на ответника Боби Махаммад Зиа-Саиид,
че следва да се яви в гражданското деловодство
на Районния съд – Свиленград, в едноседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“,
за да получи препис от исковата молба и приложенията за писмен отговор в едномесечен срок
от получаването им съгласно чл. 131, ал. 1 ГПК,
тъй като в противен случай ще му бъде назначен
особен представител по делото.
1363
Софийският районен съд, I гр. отделение,
118 състав, е образувал гр.д. № 23853/2016 г. по
искове с правно основание чл. 149 от Закона за
енергетиката и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, предявени от
„Топлофикация София“ – ЕАД, срещу Валтер
Ридер, гражданин на Швейцария, притежаващ
швейцарски паспорт № F2294068, издаден на
28.12.2005 г., роден на 2.11.1950 г., който като
ответник в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор по реда на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като получи препис от исковата молба
и приложенията към нея, които се намират в
деловодството на съда, като следва да посочи и
съдебен адрес в страната, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1286
Районни ят съд – гр. Средец, п ризовава Виталий Юревич Маликов, гражданин на
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Руската федерация, с неизвестен адрес, и Евгений Юревич Дячков, гражданин на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответници
по гр.д. № 489/2016 г. по описа на Районния
съд – гр. Средец, заведено от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕА Д, с ЕИК 812115210, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген.
Владимир Вазов 3, да се явят в съда в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, за да получат препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени
и на ответниците ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
1265
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
ч л. 17, а л. 1, т. 8 ЗП П вп исва п ромен и по
ф. д. № 7062/2005 г. за политическа партия с
наименование „Атака“, настъпили в резултат
на проведен на 21.12.2011 г. Пети национален
сбор на партията: Заличава досегашния състав
на Контролния сбор на политическа партия
„Атака“. Вписва следния състав на Контролния
сбор: Адриан Христов Асенов – председател, Димитър Димчев Димов – член, Гален Симеонов
Монев – член. Заличава досегашния състав на
Централния сбор на политическа партия „Атака“, лицата Димитър Кинов Стоянов и Илиян
Василев Илиев. Вписва нови членове в състава
на Централния сбор: Явор Божилов Нотев –
член, Магдалена Ламбова Ташева – член.
1504

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
10. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българска федерация по
волейбол“ – София, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо събрание на
11.04.2017 г. в 11 ч. в Казанлък, ул. Стара река 2,
Дом на културата „Арсенал“ – камерна зала,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
на УС на БФВ за дейността на сдружението за
2016 г.; 2. приемане на финансов отчет на БФВ за
2016 г. и на доклад на одитор, извършил заверка
на финансовия отчет за 2016 г.; 3. приемане на
решение за освобождаване от отговорност на
председателя на сдружението и на членовете на
управителния съвет на БФВ за дейността им
през 2016 г.; 4. приемане на бюджет за дейността
на БФВ през 2017 г.; 5. приемане на решение за
избор на одитор и за оторизация за извършване
на заверката на финансовия отчет на БФВ за
2017 г. Поканват се законните представители на
членовете или техните упълномощени представители, с писмено пълномощно с нотариално
заверен подпис, да вземат участие в работата
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 12 ч. същия ден на същото място
и при същия дневен ред.
1488
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45. – Управителният съвет на Българската
федерация „Конен спорт“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на федерацията на 19.04.2017 г. в 11 ч. в София, стадион
„Васил Левски“, пресцентър „България“, при следния дневен ред: 1. обявяване класирането за приз
„Купа на председателя“ на БФ „Конен спорт“ за
2016 г.; 2. приемане на отчети за подготовката и
представянето на националните отбори по прескачане на препятствия, всестранна езда, обездка
и издръжливост през 2016 г.; 3. приемане на финансов отчет за дейността на БФ „Конен спорт“
през 2016 г.; 4. приемане на бюджет за дейността
на БФ „Конен спорт“ през 2017 г.; 5. промени в
устава, свързани с промяна статута на генералния
секретар и включване в УС на нов член като регионален представител за Северозападна България;
6. освобождаване на генералния секретар и избор
на нов член на УС като регионален представител
за Северозападна България. Поканват се всички
клубове по конен спорт – членове на федерацията,
да вземат участие чрез своите законни представители или упълномощени лица. Материалите за
събранието са на разположение на членовете в
офиса на БФ „Конен спорт“. 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.
1418
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб Хрътки“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 42 и сл. от устава на
сдружението свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 20.04.2017 г. в 17 ч. в Пловдив
4002, бул. Свобода 6, читалище „Антим I“, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението до 31.12.2016 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет; 3.
освобождаване от длъжност членове на управителния съвет (УС); 4. избор на нови членове на
управителния съвет на сдружението; 5. промяна
в седалището и адреса на управление на сдружението; 6. промени (изменения и допълнения)
в устава на сдружението; 7. други. Писмените
материали за провеждане на общото събрание
са на разположение на членовете в сградата на
адреса на управление на клуба. Регистрацията за
участие започва в 16,30 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на същото място и при същия дневен
ред в 18 ч.
1523
10. – Управителният съвет на Асоциация „Български въгледобив“, София, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2 от устава свиква общо
събрание на Асоциация „Български въгледобив“,
София, на 21.04.2017 г. в 11 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 108, при следния дневен ред: 1. разглеждане
и приемане на доклада за дейността на „АБВ“ за
2016 г.; 2. разглеждане и приемане на финансовия
отчет на „АБВ“ за 2016 г.; 3. освобождаване от
отговорност на УС за дейността му през 2016 г.;
4. разглеждане и одобряване на предлаганата от
УС програма за дейността на „АБВ“ за 2017 г.; 5.
разглеждане и одобряване на предлагания от УС
годишен бюджет за 2017 г.; 6. разни. На основа-
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ние чл. 16 от устава на Асоциация „Български
въгледобив“ и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
се счита за законно, ако присъстват най-малко
половината от членовете му. Ако присъстващите
са под този минимум, събранието се отлага с един
час, ще се проведе на същото място при същия
дневен ред и се счита за законно независимо от
броя на явилите се членове.
1378
2. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб по художествена гимнастика Левски
плюс“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ,
чл. 18, ал. 3 от устава на клуба и решение на
управителния съвет от 23.01.2017 г. кани всички
членове на сдружението на извънредно общо събрание на 22.04.2017 г. в 10 ч. на адреса на управление на сдружението – София, район „Подуяне“,
ул. Тодорини кукли 47, зала за гимнастика, при
следния дневен ред: 1. приемане и изключване на
членове на сдружението; 2. промени в устава на
сдружението; предложението на УС е чл. 18, ал. 3
от устава на сдружението да бъде променен, както
следва: „Поканата за свикване на общо събрание се
обявява на електронната страница на сдружението
и се поставя на мястото за обявления в сградата,
в която се намира управлението на сдружението,
най-малко един месец преди насрочения ден.“;
3. приемане на годишния отчет за дейността на
УС за 2016 г.; 4. освобождаване на членовете на
управителния съвет от длъжност и от отговорност;
избор на нови членове на управителния съвет; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно
и се провежда като законно при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
1327
9. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Фридрих Шилер“ за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в
Република България, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 33 от устава свиква общо събрание
на сдружението на 23.04.2017 г. в 9 ч. в София, в
Аулата на Лесотехническия университет, ж.к. Дървеница, бул. Климент Охридски 10, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на управителния
съвет за 2016 г.; 2. доклад на контролния съвет
за 2016 г.; 3. утвърждаване на щатно разписание
за 2017 г.; 4. приемане на бюджета за 2017 г.; 5.
промяна на устава на сдружението; 6. избор на
председател на КС; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 34 от устава на
сдружението събранието ще се проведе същия ден
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
1329
1. – Управителният съвет на сдружение „Независима асоциация за чиста природа ЕКОНЕТ“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на асоциацията на
24.04.2017 г. в 15 ч. в София, район „Младост“ 1,
бл. 74, вх. 2, ет. 6, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за приемане на нови членове
и промяна на досегашните членове на сдружението; 2. разглеждане на молба за прекратяване
участието на Миглена Кирчева Жиянски в УС
на сдружението; 3. избиране на управителен
съвет – председател и членове; 4. решаване на
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организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на 24.04.2017 г. в 16 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за събранието
са на разположение на учредителите на посочения
по-горе адрес всеки работен ден от 10 до 17 ч.
1371
67. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Филмаутор“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно
общо събрание на членовете на сдружението на
24.04.2017 г. в 9 ч. в салона на Дома на киното,
София, ул. Екзарх Йосиф 37, при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на отчета на
управителния съвет за дейността на сдружението
през 2016 г.; 2. изслушване и приемане на доклада
на контролно-финансовата комисия за 2016 г.; 3.
приемане на бюджет на „Филмаутор“ за 2017 г.;
4. приемане на изменения и допълнения към
Правилата за разпределение на събраните от
„Филмаутор“ възнаграждения за отстъпени за
управление на сдружението авторски и продуцентски права; 5. избор на управителен съвет;
6. избор на контролно-финансова комисия. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
1517
1. – Управителният съвет на сдружение „Луминатрикс“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 22, ал. 1, 2 и 3 от устава на сдружението
свиква извънредно общо събрание на 25.04.2017 г.
в 15,30 ч. на адреса на управление на сдружението – София, бул. Димитър Петков 134, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението; 2. приемане на
решение за промяна седалището на сдружението;
3. приемане на решение за промяна в адреса на
управление; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ  и чл. 22, ал. 2 от устава
на сдружението общото събрание ще се проведе
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред.
1498
1. – Управителният съвет на Българското
сдружение на родовете от Македония на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 26.04.2017 г. в 18 ч. в заседателната
зала на БЧК, София, бул. Джеймс Баучер 76, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на сдружението за 2016 г.; 2. приемане на план за
дейността на сдружението за 2017 г.; 3. приемане
на изменения в устава на сдружението; 4. приемане
на нови членове; 5. разни.
1419
10. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на земеделските производители в
България (АЗПБ)“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 27.04.2017 г.
в 10 ч. в София в сградата на АЗПБ, ул. Владайска
29, ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишните финансови отчети за 2016 г. и доклад
за дейността на Асоциацията на земеделските
производители в България и на „АЗПБ Комерсиал“ – ЕООД, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 4 от актуалния устав на АЗПБ и чл. 25, ал. 1, т. 9 ЗЮЛНЦ и
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съгласно чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1,
т. 3 ТЗ; 2. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет на Асоциацията на
земеделските производители в България за дейността им; 3. разни. Поканват се всички членове
на асоциацията да присъстват лично или чрез
техни упълномощени представители. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ извънредното общо събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя на
членовете. Писмените материали по въпросите
от дневния ред са на разположение на посочения
адрес на сдружението.
1385
2. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2
от устава на сдружението свиква на 28.04.2017 г. в
18 ч. общо събрание на членовете на сдружението
в София, район „Слатина“, бул. Цариградско шосе
125, бл. 4, ет. 4, стая 418, при следния дневен ред:
1. доклад на управителния съвет за дейността
на асоциацията през 2016 г. и финансов отчет за
2016 г.; 2. приемане, освобождаване и отпадане
на членове; 3. разни. Поканват се всички членове
да вземат участие в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
1436
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Братя по изкуство“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 28.04.2017 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството в София,
район „Младост“, ж.к. Полигона, бл. 11, вх. 1,
ет. 5, ап. 23, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за прекратяване на сдружението; 2.
определяне на ликвидатор и срок за извършване
на ликвидацията. Писмените материали по въпросите от дневния ред са на разположение на
адреса на управление на дружеството.
1666
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Обединени застрахователни
брокери“ (ОЗБ) – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно общо отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на
29.04.2017 г. в 15 ч. в конферентната зала на
Хотелски комплекс „Релакс кооп“ – с. Вонеща
вода, област Велико Търново, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на УС през 2016 г.
от председателя на УС; 2. финансов отчет за
дейността; 3. избор на ново ръководство – нов
управителен съвет и нов контролен съвет. Общото събрание 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 по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да се явят.
1636
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186. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по тенис на маса“ – София, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
29.04.2017 г. в 11 ч. в сградата на Министерството
на младежта и спорта, заседателна зала, ет. 5,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
доклад за дейността на Българската федерация
по тенис на маса – София, за 2016 г.; проект за
решение: общото събрание приема годишен доклад за дейността на Българската федерация по
тенис на маса – София, за 2016 г.; 2. приемане на
годишен финансов отчет на Българската федерация по тенис на маса – София, за 2016 г.; проект
за решение: общото събрание приема годишен
финансов отчет на Българската федерация по
тенис на маса – София, за 2016 г.; 3. приемане на
решение за освобождаване от отговорност на председателя и на членовете на управителния съвет на
Българската федерация по тенис на маса – София,
за периода от тяхното избиране – 17.10.2015 г., до
датата на провеждане на общото събрание; проект
за решение: общото събрание приема решение за
освобождаване от отговорност на председателя и на
членовете на управителния съвет на Българската
федерация по тенис на маса – София, за периода
от тяхното избиране – 17.10.2015 г., до датата на
провеждане на общото събрание; 4. приемане на
решение за изменения и допълнения на устава на
Българската федерация по тенис на маса – София;
проект за решение: общото събрание приема решение за изменения и допълнения на устава на
Българската федерация по тенис на маса – София,
съгласно направено предложение; 5. приемане
на бюджет на Българската федерация по тенис
на маса – София, за 2017 г.; проект за решение:
общото събрание приема бюджет на Българската
федерация по тенис на маса – София, за 2017 г.;
6. приемане на решение за персонални промени
в управителния съвет на Българската федерация
по тенис на маса – София; проект за решение:
общото събрание приема решение за персонални
промени в управителния съвет на Българската
федерация по тенис на маса – София, съгласно
направено предложение; 7. разни. Поканват се
членовете или техните писмено упълномощени
представители да вземат участие в работата на
общото събрание. Акредитацията на делегатите
ще протече от 9,30 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
1416
1. – Управителният съвет на „Сдружение
на студентите по индустриално инженерство
и мениджмънт“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 2.05.2017 г. в София,
ж.к. Студентски град, бл. 33, ет. 5, офис 5, в 18 ч.
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет на сдружението през
2016 г.; 2. доклад за финансовото състояние
на сдружението през 2016 г.; 3. освобождаване
от длъжност   и от отговорност на членовете на управителния съвет на сдружението и
на председателя на сдружението; 4. избор на
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нов управителен съвет на сдружението и нов
председател на сдружението; 5. разни.
1526
8. – Управителният съвет на сдружение „Форум Европа – Монголия“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 1 от устава свиква
общо събрание на сдружението на 2.05.2017 г. в
14 ч. в офиса на сдружението в София, ул. Св.
София 2, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет за отчетния
период; 2. приемане бюджета на сдружението; 3.
промени в устава на сдружението; 4. приемане
и освобождаване на членове на сдружението.
1668
2. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Швейцарско-Българска Стопанска Камара“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 2.05.2017 г. в
14 ч. в София, ул. Алабин 33, ет. 4, офис № 310,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността; 2.
приемане на промени в устава; 3. избор на членове
на управителния съвет; 4. прием на нови членове;
5. предложения за обсъждане на други актуални
въпроси. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
на същото място, при същия дневен ред в 15 ч.
1435
149. – Управителният съвет на Асоциация
„Телекомуникации“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
18.05.2017 г. в 10 ч. в София, залата на „Виваком“,
София, бул. Цариградско шосе 115Е, „Хермес
парк София“, сграда А, при следния дневен ред:
1. отчет за работата през 2016 г.; 2. финансов
отчет за 2016 г.; 3. избор на ново ръководство; 4.
приемане на бюджет за 2017 г.; 5. приемане на
годишен календарен план за 2017 г.; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на
същото място при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
1305
316. – Националният съвет на Българския
Червен кръст на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 16 от устава на БЧК свиква по своя инициатива
заключителната сесия на 65-ото общо събрание
на организацията на 19.05.2017 г. в 16 ч. и първата сесия на 66-ото общо събрание на БЧК на
20.05.2017 г. в 9 ч. в административната сграда на
БЧК, София, бул. Джеймс Баучер 76, зала „София“,
при следния дневен ред: на 19 май 2017 г. за 65-ото
общо събрание: 1. отчет на Националния съвет
на БЧК за дейността на организацията за периода
2013 – 2016 г. и годишен финансов отчет за 2016 г.; 2.
отчет на бюджет 2016 г.; 3. отчет на Националната
контролна комисия за периода 2013 – 2016 г.; 4. отчет на Етичната комисия за периода 2013 – 2016 г.;
5. проверка на пълномощията на новоизбраните
делегати за 66-ото общо събрание на БЧК; на 20
май 2017 г. за 66-ото общо събрание: 1. избор на:
председател на БЧК, заместник-председател/и
на БЧК, членове на Националния съвет на БЧК,
членове на Националната контролна комисия
на БЧК, членове на Етичната комисия на БЧК;
2. план за работата на БЧК за 2017 г.; 3. бюджет
на БЧК за 2017 г.; 4. изменение и допълнение на
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устава на БЧК; 5. изменение и допълнение на
статута на БМЧК; 6. организационни въпроси; 7.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще започне един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред и ще се проведе, ако се явят най-малко 40%
от всички негови членове.
1295
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Интернет общество – България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 14 от устава на сдружението свиква редовно
годишно общо събрание на 25.05.2017 г. в 10 ч.
в София, п.к. 1000, ул. Солунска 41, ап. 2, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
сдружение „Интернет общество – България“; 2.
обсъждане и приемане на промени в устава на
сдружение „Интернет общество – България“; 3.
избор на нови членове на органите за управление
на сдружение „Интернет общество – България“; 4.
разни. 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.
1667
2. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Коневъдство и конен спорт – Цар
Иван Асен ІІ“, Асеновград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 22 от устава на сдружението свик ва редовно общо събрание на
сдружението на 11.04.2017 г. в 10 ч. на адреса на
управление на сдружението при следния дневен
ред: 1. отчет на сдружение „Коневъдство и конен спорт – Цар Иван Асен ІІ“ за календарната
2016 г.; 2. промяна на устава на сдружението;
3. освобождаване на членове и приемане на
нови членове; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
1659
1. – Управителният съвет на ВСК „Артилерист“, Асеновград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 19 от устава на ВСК „Артилерист“ свиква общо събрание на ВСК „Артилерист“ на
11.05.2017 г. в 10 ч. в киносалона на военното
формирование 24490 при следния дневен ред: 1.
промяна състава на управителния съвет на ВСК
„Артилерист“; 2. закупуване екипи на членовете на ВСК „Артилерист“; 3. план за текущата
година; 4. други.
1665
3. – Управителният съвет на Регионална Лозаро-Винарска Камара „Южно Черноморие“ – Бургас, на основание чл. 13, ал. 1 от устава и чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетно
общо събрание на камарата на 11.05.2017 г. в
9,30 ч. в Бургас, ул. Цар Петър 1, Областна управа,
залата на ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на камарата за периода
01.01. – 31.12.2016 г.; 2. обсъждане на резултатите от
първа фаза на Транснационалния проект за промотиране на спиртни напитки между РЛВК – Бургас,
и Селскостопанска Винопроизводителна Асоциация (С.В.К) – Тирнаву; 3. промени в състава на
камарата – приемане и освобождаване на чле-
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нове; 4. разни. Регистрацията за участие започва
в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един
час по-късно, при същия дневен ред и на същото
място независимо от броя на явилите се членове.
1406
8. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по плувни спортове „Варна“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
по своя инициатива редовно общо събрание на
19.04.2017 г. в 10 ч. във Варна, ул. Граф Игнатиев 17, офис 2, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на клуба през 2016 г.; 2. смяна на
адреса на сдружението; 3. изменение и допълнение устава на сдружението; 4. освобождаване
от длъжност и отговорност на членове на УС
на сдружението; 5. приемане на нови членове
на сдружението; 6. освобождаване на членове
на сдружението; 7. избор на членове на УС и
контрольор; 8. други.
1525
5. – Управителният съвет на Клуб по плувни
спортове „Астери“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
15.05.2017 г. в 17 ч. във Варна в СК „Делфини“
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1339
7. – Управителният съвет на СК „Галата
2009“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 15.05.2017 г.
в 17 ч. във Варна в СК „Приморски“ при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1338
20. – Управителният съвет на СК „Супер
спорт“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 18.05.2017 г.
в 17 ч. във Варна в СК „Локомотив“ при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
1482
8. – Управителният съвет на СКВТ „Асеневци“, Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение от 16.02.2017 г. свиква общо
събрание на 21.04.2017 г. в 18 ч. в залата по вдигане на тежести на стадион „Ивайло“, ул. Филип
Тотю 18, Велико Търново, при следния дневен
ред: 1. доклад на УС на СКВТ „Асеневци“ за
дейността през 2016 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет за 2016 г.; 3. приемане бюджета
за 2017 г.; 4. други (разни). При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден на същото място и при същия
дневен ред от 19 ч.
1516
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1. – Управителният съвет на културно-просветно сдружение „Клуб Велико Търново“ – Велико
Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
отчетно-изборно общо събрание на 28.04.2017 г.
в 17 ч. във Велико Търново, ул. Иванка Ботева 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет; 2. отчет на контролния
съвет; 3. изменения и допълнения на устава; 4.
освобождаване и избор на нови членове на управителния съвет; 5. освобождаване на членовете на
контролния съвет и избор на нов контролен орган;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
1447
11. – Управителният съвет на Териториалната
организация на НТС – Видин, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и протокол № 1 от 23.02.2017 г. свиква
общо събрание на членовете на териториалната
организация на 25.04.2017 г. в 11 ч. в сградата на
Териториалната организация на НТС – Видин,
ул. Ген. Скобелев 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на управителния съвет на
ТО на НТС – Видин, за периода 2011 – 2016 г.;
2. отчет за дейността на контролния съвет за
периода 2011 – 2016 г.; 3. избор на нов управителен съвет и контролен съвет; 4. приемане на
нови членове на териториалната организация.
1522
1. – Владимир Николов Караджилов – лик ви датор на сд ру жен ие с нес топа нск а це л
„Футболен клуб „Дългопол“ – гр. Дългопол, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.04.2017 г. в 17,30 ч. в офиса на клуба
в гр. Дългопол, ул. Любен Каравелов 19, при
следния дневен ред: 1. разглеждане и приемане
на ликвидационния баланс към дата 28.04.2017 г.;
2. разглеждане и приемане на отчета и пояснителния доклад към баланса на ликвидатора до
датата на общото събрание; 3. вземане на решение за начина на разпределение на имущество,
останало след ликвидацията; 4. освобождаване
от отговорност на ликвидатора; 5. разглеждане
и приемане на решение за заличаване на СНЦ
„Футболен клуб „Дългопол“ от регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел.
1527
14. – Управителният съвет на Военен спортен клуб „Стрямци-61“ – Карлово, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава свиква общо
събрание на 22.04.2017 г. в 18 ч. пред спортната
зала на военно формирование 34750 – Карлово,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета за
дейността на управителния съвет; 2. избиране и
освобождаване на членове на управителния съвет;
3. обсъждане на насоки за развитие на дейността
на ВСК „Стрямци-61“; 4. обсъждане на промени
в устав на ВСК „Стрямци-61“; 5. разни.
1485
9. – Управителният съвет на Железничарски
клуб по художествена гимнастика „Анелия“,
Мездра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо отчетно-изборно събрание на
27.04.2017 г. в 18 ч. в залата на Центъра за подкрепа за личностно развитие, гр. Мездра, ул. Янко
Сакъзов 19, при следния дневен ред: 1. промяна
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в устава на клуба; 2. промяна в състава на управителния съвет.
1484
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Плувен клуб „Инвиктус“, Плевен, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 24,
ал. 1 от устава свиква общо събрание на сдружението на 25.04.2017 г. в 18 ч. на адрес – Плевен,
ж.к. Сторгозия, бл. 63, вх. В, ап. 46, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение
„Плувен клуб „Инвиктус“ за календарната 2016 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет за 2016 г.
на сдружение „Плувен клуб „Инвиктус“; 3. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от
устава на сдружението събранието ще се отложи с
един час и ще се проведе в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред колкото и членове на
сдружението да присъстват.
1337
1. – Управителният съвет на Училищно настоятелство „Свети Йоан Екзарх“ при СУ „Д.
Матевски“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на 24.04.2017 г. в
18,30 ч. в сградата на СУ „Д. Матевски“, Пловдив,
ж.к. Тракия, ул. Съединение 26, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2.
годишен финансов отчет за 2016 г.; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч.
на същото място при същия дневен ред.
1483
30. – Управителният съвет на Регионална
лозаро-винарска камара „Тракия“ – Пловдив,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 25.04.2017 г. в 14 ч.
в Пловдив, ул. Капитан Райчо 50, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
РЛВК „Тракия“ за 2016 г.; 2. проектобюджет за
2017 г.; 3. промени в устава – промени в състава
на УС; 4. приемане и освобождаване на членове на
РЛВК „Тракия“; 5. отчетен доклад за дейността на
РДК при РЛВК „Тракия“ за 2015/2016 г.; 6. избор
на членове на РДК на РЛВК „Тракия“ – нов мандат; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един
час по-късно на същото място при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
1408
19. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство при ПГВАД „Христо
Ботев“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 27, ал. 3 от устава на УН свиква общо събрание на членовете на 27.04.2017 г. в 17,30 ч. в
сградата на ПГВАД „Христо Ботев“ – Пловдив,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността през
2016 г.; 2. финансов отчет за 2016 г.; 3. приемане
на план за дейността през 2017 г.; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 30 от устава общото събрание ще се проведе
същия ден в 18,30 ч.
1369
1. – Съветът на настоятелите на СНЦ „Настоятелство към Център за работа с деца – Разград“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
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на 27.04.2017 г. в 18 ч. в седалището на сдружението
в Разград, ул. Марица 7, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на настоятелството през
2016 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на настоятелството през 2016 г.; 3. приемане на
бюджет на настоятелството за 2017 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
1417
8. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ловно-рибарско дружество
„Сокол“ – Харманли, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо събрание на
19.05.2017 г. в 10 ч. в голямата зала на ГВК при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета на
управителния съвет на сдружението през отчетния
период 2016 г.; 2. приемане отчета на контролния
съвет; 3. приемане на финансов план на сдружението за 2017 г.; 4. приемане на размера на членския
внос за 2018 г.; 5. приемане на основните насоки за
дейността на сдружението през следващия отчетен
период; 6. избор на ръководство – управителен
съвет и председател; 7. избор на контролен съвет
и председател; 8. избор на делегати за общото събрание на НЛРС – СЛРБ; 9. разни. 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.
1446
8. – Управителният съвет на Сдружение за
учителска взаимна помощ – Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетноизборно (делегатско) събрание на 26.04.2017 г.
в 18 ч. в залата на РКС на ул. Скопие 1 при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за
дейността на сдружението и неговата ВСК за
периода 2012 – 2016 г.; 2. заключение на ревизионната комисия; 3. приемане на решения за
подобряване бъдещата дейност на сдружението
и бюджет за 2017 г.; 4. избор на ръководни органи. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч. на същото място и при същия дневен ред.
1524
Александър Димитров Попов – ликвидатор на
Фондация „Послание“ – в ликвидация, рег. по ф.д.
№ 3860/1995 г. по описа на Софийския градски
съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ обявява,
че фондацията е прекратена и кани кредиторите
є да предявят вземанията си.
1291
Асен Демиров Хаджийски – ликвидатор на
„Сдружение на собственици на едър рогат добитък
и коне „Елит“, в ликвидация по ф. д. № 24/2008 г.
на Смолянския окръжен съд, със седалище и адрес на управление с. Мугла, област Смолян, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в
шестмесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на поканата до кредиторите.
1326
Богда н Богда нов Богда нов – л и к ви дат ор
на сд ру жен ие с нес т опа нск а цел „С пор т ен
клуб „Спортс Хаус“ – в ликвидация по ф. д.
№ 712/2012 г. по оп иса на СГС, БУЛС ТАТ
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176430685, със седалище и адрес на управление:
София, ж. к. Света Троица, бл. 145Б, вх. А, ет. 8,
ап. 27, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
всички кредитори на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
1515
Владимир Николов Караджилов – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб
„Дългопол“ – гр. Дългопол, в ликвидация по
ф. д. № 3283/2005 г. на Варненския окръжен съд,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията
си към сдружението в едномесечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“
на адрес: гр. Дългопол, ул. Любен Каравелов 19.
1528
Румяна Анастасова Дойчева-Костова, ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Клуб – Боряна“ със седалище и адрес на управление: София, Столична община, ул. Неофит Рилски 61,
в ликвидация по ф. д. № 7933/2007 на СГС, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
да предявят вземанията си в шестмесечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
1434

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

С в е тл а Конс т а н т и нов а Конс т а н т и нов аЛазарова – ликвидатор на сдружение „Благотворителна фондация помощ за България“ – в
ликвидация по ф. д. № 709/2008 г. на СГС – ФО,
БУЛСТАТ № 175569387, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани всички кредитори да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
1514
Цонка Великова Донева – лик видатор на
сдружение с нестопанска цел „Асоциация Световно партньорство“, Разград, в ликвидация
по ф. д. № 13/1996 г. на Разградския окръжен
съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
1486
Поправка. Административният съд – Бургас,
прави поправка в обявление № 568 – ДВ, бр.
11 от 31.01.2017 г., стр. 90, като оспорването
от Окръжна прокуратура – Бургас, да се чете:
„против разпоредба на чл. 51, ал. 4 от Наредба
№ 1“.
1638

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 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);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2017 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2017 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 2017 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, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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