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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за попъ лване със тава на Комиси ята по
земеделието и храните
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Росен Живков Иванов за член на
Комисията по земеделието и храните.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 23 юни 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4690

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Росен Живков Иванов като
член на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 23 юни 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4691

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Временната комисия
за установяване на потенциално опасните и
конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на
Република България, причините за тяхното
възникване и последиците за здравето на
гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Георги Тенев Станков за член на
Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на

радиоактивно замърсяване на питейни води
на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците
за здравето на гражданите.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 23 юни 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4692

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 133
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам посмъртно проф. Янко Борисов Димитриев с орден „Св. св. Кирил и
Методий“ първа степен за неговите големи
заслуги в областта на образованието и науката.
Издаден в София на 22 юни 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4739

УКАЗ № 134
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
община Трън, област Перник, на 8 октомври
2017 г.
Издаден в София на 22 юни 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4651

УКАЗ № 135
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Чукарка, община Айтос, област
Бургас, на 8 октомври 2017 г.
Издаден в София на 26 юни 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4740

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда
за издаване на свидетелство за управление
на моторни превозни средства, отчета на
водачите и тяхната дисциплина (обн., ДВ,
бр. 97 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2003 г.,
бр. 93 от 2006 г., бр. 46 и 90 от 2008 г., бр. 94
от 2009 г., бр. 18 от 2013 г., бр. 35 от 2014 г. и
бр. 37 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ограничителните условия за ползване
на свидетелството по чл. 53, ал. 1, т. 11 ЗБЛД
се изписват с кодове и имат следните значения:
ВОДАЧ (Медицински причини)
01. Корекция и/или защита на зрението
01.01. Очила
01.02. Контактна(и) леща(и)
01.05. Очна превръзка
01.06. Очила или контактни лещи
01.07. С пец ифи ч но оп т и ч но помощ но
средство
02. Слухов апарат/говорен апарат
03. Протеза/ортопедичен апарат на крайниците
03.01. Про т еза/ор т опеди чен а парат на
горните крайници
03.02. Протеза/ортопедичен апарат на дол
ните крайници
АДАПТАЦИИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
10. Модифициран предавателен механизъм
10.02. Автоматичен избор на предавателно
отношение
10.04. Адаптирано устройство за управление
на предавателния механизъм
15. Модифициран съединител
15.01. Адаптиран педал на съединителя
15.02. Съединител с ръчно задействане
15.03. Автоматичен съединител
15.04. Мярка за предотвратяване на блокирането или задействането на педала на
съединителя
20. Модифицирани спирачни уредби
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20.01. Адаптиран спирачен педал
20.03. Спирачен педал, подходящ за използване с ляв крак
20.04. Плъзгащ спирачен педал
20.05. Наклонен спирачен педал
20.06. Спирачка с ръчно задействане
2 0 . 0 7. З а д е й с т в а н е н а с п и р ач к а т а с
максимално усилие от … N(*) (например
„20.07(300N)“)
20.09. А да п т и ра на р ъч на сп и рач к а за
паркиране
20.12. Мярка за предотвратяване на блокирането или задействането на спирачния педал
20.13. Спирачка, задействана с коляно
20.14. Задействане на спирачната уредба,
подпомагано от външна сила
25. Модифицирани уредби за подаване на газ
25.01. Адаптиран педал на газта
25.03. Наклонен педал на газта
25.04. Устройство за подаване на газ с
ръчно задействане
25.05. Устройство за подаване на газ, задействано с коляно
25.06. Задействане на подаването на газта,
подпомагано от външна сила
25.08. Педал на газта отляво
25.09. Мярка за предотвратяване на блокирането или задействането на педала на газта
31. Адаптации на педали и защити за педали
31.01. Допълнителен комплект паралелни
педали
31.02. Педали на (или почти на) едно и
също ниво
31.03. Мярка за предотвратяване на блокирането или задействането на педала на
газта и спирачния педал, когато педалите не
се задействат с крак
31.04. Повдигнат под
32. Комбинирани уредби от помощна спирачка и устройство за подаване на газ
32.01. Устройство за подаване на газ и помощна спирачка като комбинирана уредба,
задействана с една ръка
32.02. Устройство за подаване на газ и
помощна спирачка като комбинирана уредба,
задействана чрез външна сила
33. Комби н и ра н и у редби о т помощ на
спирачка, устройство за подаване на газ и
кормилно управление
33.01. Уст ройст во за подаване на газ,
помощна спирачка и кормилно управление
като комбинирана уредба – задействане чрез
външна сила с една ръка
33.02. Уст ройст во за подаване на газ,
помощна спирачка и кормилно управление
като комбинирана уредба – задействане чрез
външна сила с две ръце
35. Модифицирано контролно табло (ключове за светлини, стъклочистачки/пръскач на
течност за чистачки, клаксон, мигачи и др.)
35.02. Контролни устройства, използваеми
без освобождаване на кормилния механизъм
35.03. Контролни устройства, използваеми
без освобождаване на кормилния механизъм
с лявата ръка
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35.04. Контролни устройства, използваеми
без освобождаване на кормилния механизъм
с дясната ръка
35.05. Контролни устройства, използваеми
без освобождаване на кормилния механизъм и
механизмите за подаване на газ и за спиране
40. Модифицирано кормилно управление
40.01. Кормилно управление с максимално усилие за задействане … N(*) (например
„40.01(140N)“)
40.05. Адаптиран волан (по-широка и/или
дебела секция на волана, волан с намален
диаметър и т.н.)
40.06. Адаптирано положение на волана
40.09. Кормилно управление с крака
40.11. Подпомагащо устройство на волана
40.14. Алтернативна адаптирана уредба за
кормилно управление, задействана с една ръка
40.15. Алтернативна адаптирана уредба за
кормилно управление, задействана с две ръце
42. Модифицирани устройства за виждане
назад/настрани
42.01. Адаптирано устройство за виждане
назад
42.03. Допълнително вътрешно устройство,
позволяващо виждане настрани
42.05. Устройство за виждане на участъка,
закрит от водача на превозното средство
43. Място за сядане на водача на превозното средство
43.01. Височина на седалка на водача на
превозното средство за добро наблюдение и
на нормално разстояние от волана и педалите
43.02. Седалка на водача на превозното
средство, адаптирана към формата на тялото
43.03. Седалка на водача на превозното
средство със странична опора за добра стабилност в седнало положение
43.04. Седалка на водача на превозното
средство с подлакътник
43.06. Адаптация на предпазните колани
43.07. Тип предпазен колан с опора за
добра стабилност
44. Модификации за мотоциклети (използването на подкод е задължително)
44.01. Спирачка с единично задействане
44.02. А даптирана спирачка за предно
колело
44.03. Адаптирана спирачка за задно колело
44.04. Адаптирано устройство за подаване
на газ
44.08. Височина на седалката, позволяваща
на водача в седнало положение да постави
двата си крака едновременно на повърхността
и да запази равновесие на мотоциклета, като
спре и застане в изправено положение
44.09. Максимално усилие за задействане
на спирачката за предното колело … N(*)
(например „44.09(140N)“)
44.10. Максимално усилие за задействане
на спирачката за задното колело … N(*) (например „44.10(240N)“)
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44.11. Адаптирана опора за крака
44.12. Адаптирана ръкохватка
45. Мотоциклет само с кош
46. Само триколесни превозни средства
47. Ограничено до превозни средства с
повече от две колела, които не изискват запазване на равновесие от страна на водача
за потегляне, спиране и стоене в изправено
положение
50. Ограничено до специфичен номер на
превозното средство/шасито (идентификационен номер на превозно средство, VIN)
Букви, използвани в съчетание с кодове
от 01 до 44 за по-нататъшна спецификация:
a ляво
b дясно c ръка (до китката)
d крак
e среда
f ръка
g палец
КОДОВЕ ЗА ОГРАНИЧЕНО ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ
61. Ограничено до дневни пътувания (например един час след изгрева на слънцето и
един час преди залез)
62. Ограничено до пътувания в рамките
на радиус от … km от местопребиваването
на притежателя или само в града/региона
63. Управление без пътници
64. Ограничено до пътуване със скорост
не по-висока от … km/h
65. Управление, разрешено само когато водачът на превозното средство е придружаван
от притежател на свидетелство за управление
за поне еквивалентна категория
66. Без ремарке
67. Без управление по магистрали
68. Без алкохол
69. Ог раничено до превозни средства,
оборудвани с блокиращо устройство при употреба на алкохол в съответствие с EN 50436.
Посочването на дата на изтичане на срока
на валидност е по избор (например „69“ или
„69(1.01.2016 г.)“)
АДМИНИСТРАТИВНИ ВЪПРОСИ
70. Смяна на свидетелство № …, издадено от
… (отличителен знак на ЕС/ООН в случай на
трета държава; например „70.0123456789.NL“)
71. Дубликат на свидетелство № …, издадено
от … (отличителен знак на ЕС/ООН в случай
на трета държава; например „71.0123456789.
HR“)
73. Ограничено до превозни средства от
категория В от вида на моторни четириколесни
моторни превозни средства от категория В1
78. Ограничено до превозни средства с
автоматично предаване
79. (…) Ограничено до превозни средства,
които отговарят на посочените в скоби спецификации за прилагането на член 13 от
Директива 2006/126/ЕО
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79.01. Ограничено до двуколесно превозно
средство с кош или без кош
79.02. Ограничено до триколесни или четириколесни моторни превозни средства от
категория АМ
79.03. Ограничено до триколесни превозни
средства
79.04. Ограничено до триколесни превозни средства с ремарке, чиято максимално
допустима маса не превишава 750 kg
79.05. Мотоциклет от категория А1 с отношение мощност/тегло над 0,1 kW/kg
79.06. Превозни средства от категория
BE, когато максимално допустимата маса на
ремаркето не превишава 3500 kg
80. Ог ра н и чено до п ри т еж ат ел и т е на
свидетелство за управление на триколесно
моторно превозно средство от категория А,
които не са навършили 24 години
81. Ог ра н и чено до п ри т еж ат ел и т е на
свидетелство за управление на двуколесно
моторно превозно средство от категория А,
които не са навършили 21 години
95. Водач на превозно средство, който
притежава удостоверение за професионална
компетентност, отговарящо на изискванията
за професионална квалификация на водача,
предвидена с Директива 2003/59/ЕО до …
(например „95(01.01.2012 г.)“)
96. Превозни средства от категория В в
композиция с ремарке с максимално допустима маса, която превишава 750 kg, когато
максимално допустимата маса на такава
композиция превишава 3500 kg, но не превишава 4250 kg
97. Няма право да управлява превозно
средст во от категори я С1, коет о попа да
в прилож ното поле на Регламент (ЕИО)
№ 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г.
относно контролните уреди за регистриране
на данните за движението при автомобилен
транспорт (ОВ, L 370, 31.12.1985 г., стр. 8)
100. Корекция на зрението и разрешен само
за определено превозно средство (номер на
шаси) – комбинация от ограничения 01 и 50
103. Водач на превозно средство, който
п ри т еж а ва п ра во да у п ра вл я ва мо т орно
превозно средство от категория D и право
за управление на тролейбус
104. Ограничена валидност на свидетелството за управление на моторно превозно
средство по медицински причини.“
2. В ал. 4 числото „51“ и запетаята след
него се заличават.
3. В ал. 7 думите „или 51“ се заличават.
§ 2. В чл. 13, ал. 1, т. 7 думите „Наредба
№ 2 от 2003 г. за признаване на завършени
етапи на училищно обучение или степени на
образование и професионална квалификация
по документи, издадени от училища на чужди
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държави (ДВ, бр. 40 от 2003 г.)“ се заменят
с „Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за
оценяване на резултатите от обучението на
учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.)“.
§ 3. В чл. 16 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Заявление за издаване на дубликат
на свидетелство за управление на моторно
превозно средство може да бъде подадено по
електронен път чрез автоматизираните информационни системи за електронни услуги на
МВР и Министерството на външните работи
с притежавания от лицето квалифициран
електронен подпис съгласно изискванията на
чл. 33, ал. 4 ПИБЛД. При подадено заявление
чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР органите по
отчета на водачите изпращат потвърждение
или отказ до лицето по електронен път.
(7) При изпратено потвърждение по ал. 6
лицето се уведомява, че документът ще бъде
издаден след заплащане на съответната такса
и може да бъде получен лично.“
§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 и 2 след думата „подписала“
се добавя „и ратифицирала“.
2. Създава се нова ал. 10:
„(10) Свидетелство за управление на МПС
не се издава, когато чуждестранното национално свидетелство по ал. 1, т. 1 и 2 е изгубено
или откраднато. При заявяване на загуба или
кражба на чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС по ал. 1, т. 1
и 2, след издаване на българско свидетелство
за управление на МПС, същото не се връчва
на лицето, а се унищожава.“
3. Досегашните ал. 10 – 14 стават съответно
ал. 11 – 15.
4. Създават се ал. 16 и 17:
„(16) Лице, установило обичайното си
пребиваване в Република България, което
е притежавало българско свидетелство за
управление на МПС и го е подменило с чуждестранно такова по ал. 1, т. 3, но е изгубило
правоспособност поради отнемане на всички
контролни точки, и чието свидетелство е
отнето или обявено за отнемане, може да
възстанови правоспособност на основание
чл. 157, ал. 5 ЗДвП, като за това обстоятелство представи официален документ от компетентните чуждестранни органи, придружен
от легализиран превод на български език. На
лицето се издава ново свидетелство по реда
на чл. 14, ал. 1, като при връчване на новото
свидетелство за управление на МПС лицето
връща чуждестранното свидетелство за управление за изпращането му на държавата,
която го е издала.
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(17) В случаите по ал. 16, когато чуждестранното свидетелство за управление на МПС
не се представя, се уведомяват компетентните
чуж дестранни органи за издаденото ново
българско свидетелство за управление.“
§ 5. В чл. 24, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. изтичане на осемнадесетмесечен срок
от отнемане на свидетелството за управление
на моторно превозно средство на водач, въз
основа на чл. 171, т. 1, буква „б“ от ЗДвП или
до решаване на въпроса за отговорността му.“
§ 6. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Данните по отчета за всеки водач
се водят в централизирана автоматизирана
информационна система.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 7. В чл. 29 ал. 2 се изменя така:
„(2) Ежедневно от Националния автоматизиран информационен фонд „Национален
регистър на българските лични документи“
се изготвя опис на връчените свидетелства
за управление.“
§ 8. В чл. 31 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Заявления за издаване на удостоверение за водач могат да бъдат подавани по
електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на
МВР с притежавания от лицето квалифициран
електронен подпис. При подадено заявление
по този ред органите по отчета на водачите
изпращат потвърждение или отказ до лицето
по електронен път.
(7) При изпратено потвърждение по ал. 6
лицето се уведомява, че документът ще бъде
издаден след заплащане на съответната такса.“
§ 9. След чл. 31 се създава допълнителна
разпоредба с § 1:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. С наредбата се въвеждат разпоредби
на Директива 2006/126/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно свидетелства
за управление на превозни средства (ОВ, L
403 от 30 декември 2006 г.).“
§ 10. Досегашните § 1 и 2 от преходните
и заключителните разпоредби стават § 2 и 3.
Допълнителна разпоредба
§ 11. Наредбата въвежда изискванията на
Директива (ЕС) 2015/653 на Комисията от
24 април 2015 г. за изменение на Директива
2006/126/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно свидетелства за управление
на превозни средства (ОВ, L 107 от 25 април
2015 г.).
Министър:
Валентин Радев
4555
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1201 от 2010 г. за реда за временно
настаняване на чужденци, за организацията и
дейността на специалните домове за временно
настаняване на чужденци (обн., ДВ, бр. 45
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11 и 57 от 2012 г. и
бр. 20 и 34 от 2016 г.)
§ 1. В заглавието на наредбата думите „за
реда за временно настаняване на чужденци,
за организацията и дейността на специалните
домове за временно настаняване на чужденци“
се заменят със „за реда за временно настаняване на чужденци в специалните домове за
временно настаняване на чужденци и в техните
звена и за организацията и дейността им“.
§ 2. В чл. 1 т. 1 се изменя така:
„1. редът за временно настаняване, престой
и освобождаване на чужденци в специалните
домове за временно настаняване на чужден
ци (СДВНЧ) и в техните звена, в гр. София
и гр. Любимец при дирекция „Миграция“
на Министерството на вътрешните работи
(ДМ – МВР);“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „разположени на територията на СДВНЧ“ и запетаята пред тях се
заличават.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) по чл. 39а, ал. 1, т. 2 и 3
от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и принудително настаняване в
СДВНЧ по чл. 44, ал. 6 или 9 ЗЧРБ;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. краткосрочно настаняване по чл. 44,
ал. 13 ЗЧРБ.“
2. В ал. 4 думите „за вътрешния ред“ се
заличават.
§ 5. В чл. 10а думите „отдел „СДВНЧ“
се заменят с „отдел „СДВНЧ – София“ или
отдел „СДВНЧ – Любимец“, а думите „или
съответния началник в местата за настаняване“ се заличават.
§ 6. В чл. 11 думата „служители“ се заменя
с „полицейски органи“.
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Длъжностното лице от СДВНЧ или от
Оперативен дежурен център (ОДЦ)/Оперативна дежурна част (ОДЧ) проверява редовността
на необходимите документи за настаняване
на чужденеца, посочени в правилника по
чл. 8. След установяване на редовността им
чужденецът се приема с приемно-предавателен протокол съгласно приложение № 1 или
приложение № 2.“
2. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) Приемно-предавателните протоколи по
ал. 1 се изготвят в три екземпляра от полицейския орган, съпровождащ чужденеца, като
се подписват от него, длъжностното лице по
ал. 1 и от чужденеца. Първият екземпляр от
съответния протокол се прилага към личното
дело на настанения, вторият се предоставя на
съпровождащия полицейски орган, а третият – на чужденеца.“
§ 8. В чл. 12в ал. 1 се изменя така:
„(1) При настаняване в СДВНЧ или в
обособеното към него звено за краткосрочно
настаняване се извършва проверка на личните
вещи на чужденеца от полицейските органи
на основанията, предвидени в ЗМВР.“
§ 9. В чл. 13, ал. 1 думите „След регистрацията“ се заменят с „При настаняването“.
§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за вътрешния ред“ се
заменят с „по чл. 8“.
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. ненавършили пълнолетие чужденци.“
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 съкращението „ПВР“ се
заменя с „правилника по чл. 8“.
2. В ал. 2 съкращението „ПВР“ се заменя
с „правилника по чл. 8“.
§ 12. В чл. 17 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след абревиатурата „СДВНЧ“ се
добавя „по искане на началник-отдел ПНМ“.
2. В ал. 2, изречение второ, след думата
„записка“ се добавя „от началник-отдел ПНМ
или началника на съответния СДВНЧ“.
§ 13. В чл. 18, ал. 4 съкращението „ПВР“
се заменя с „правилника по чл. 8“.
§ 14. В чл. 19 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато настанен в СДВНЧ чужденец
подаде молба за закрила по реда на Закона
за убежището и бежанците (ЗУБ) пред длъжностно лице на ДМ – МВР, същата се изпраща
незабавно на Държавната агенция за бежан
ците при Министерския съвет (ДАБ – МС)
или на Администрацията на президента.“
§ 15. Създава се чл. 20а:
„Ч л. 20 а. Чу ж денец ът се освобож да ва
от звено за краткосрочно настаняване при
СДВНЧ, когато:
1. е подал молба за закрила по ЗУБ;
2. административен съд отмени заповедта
за краткосрочно настаняване;
3. административният орган, издал заповед
та за краткосрочно настаняване, я оттегли,
отмени или измени с друга;
4. възникне основание за законно пребиваване на територията на Република България;
5. е предаден на друг орган на държавна
власт с оглед реализиране на негови законови
правомощия;
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6. при издаване на заповед по чл. 39а, ал. 1,
т. 2 или 3 ЗЧРБ.“
§ 16. В чл. 22 ал. 2 се изменя така:
„(2) При освобождаване на чужденеца длъжностното лице от Оперативен дежурен център
(ОДЦ) или Оперативна дежурна част (ОДЧ)
отразява основанието за освобождаването му
в регистъра по чл. 26, ал. 1, т. 1 или 2.“
§ 17. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 3, 4 и 5 се изменят така:
„(3) При освобождаване на чужденец от
СДВНЧ с цел изпълнение на заповед по
чл. 39а, ал. 1, т. 2 и 3 ЗЧРБ длъжностно
лице от СДВНЧ и ли ОДЦ /ОДЧ изгот вя
приемно-предавателен протокол и предава
чужденеца и съпровождащите го документи
на полицейския орган, на когото е възложено
изпълнението.
(4) Полицейският орган, на когото е възложено изпълнението на заповедта по ал. 3,
предава чужденеца и документите на съответния орган от граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП). За предаването се
изготвя приемно-предавателен протокол или
докладна записка, копие от които се предоставя на началника на СДВНЧ за прилагане
към личното дело на чужденеца.
(5) При освобождаване на чужденец от СДВНЧ или звено за краткосрочно настаняване
към него във връзка с подадена молба по реда
на ЗУБ длъжностното лице от СДВНЧ или
ОДЦ/ОДЧ предава чужденеца и съпровождащите го документи на приемащия орган.
За предаването на чужденеца се изготвя и
подписва приемно-предавателен протокол.“
2. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) При издаване на заповед по чл. 39а,
ал. 1, т. 2 или 3 и чл. 44, ал. 6 или 9 ЗЧРБ по
отношение на чужденец, настанен в звено за
краткосрочно настаняване, същият се предава
за настаняване в СДВНЧ с протокол (приложение № 3), подписан от длъжностното лице
от СДВНЧ и чужденеца, като оригиналът се
прилага към личното му дело.
(7) При освобождаване на чужденец от
СДВНЧ съответният началник изготвя докладна записка до директора на ДМ – МВР,
като посочва:
1. основанието за освобождаване;
2. датата, на която е освободен чужденецът, и
3. ГКПП, през който чужденецът е напуснал Република България, когато основанието
за освобождаването е изпълнение на заповед
за ПАМ.“
§ 18. Създава се чл. 23б:
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„Чл. 23б. Всички действия по настаняването, престоя и освобождаването на чужденец
от СДВНЧ се отразяват своевременно в съответните документи, посочени в тази наредба
и правилника по чл. 8.“
§ 19. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „чужденци“
се добавя „и обособените към тях звена за
краткосрочно настаняване“;
б) в т. 1 след думата „чужденци“ се добавя
„с наложена ПАМ“;
в) създава се нова т. 2:
„2. регистър на краткосрочно настанените
чужденци;“
г) досегашните т. 2 – 7 стават т. 3 – 8.
2. В ал. 3 думите „отдел „СДВНЧ“ се заменят с „отдел „СДВНЧ – София“ и отдел
„СДВНЧ – Любимец“.
§ 20. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
се правят следните изменения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. заповед за връщане или за експулсиране;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. заповед за принудително настаняване
на чужденеца в дома;“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) За настанения в обособеното звено за
краткосрочно настаняване в СДВНЧ чужденец
се води лично дело, което съдържа:
1. заповедта по чл. 44, ал. 13 ЗЧРБ;
2. документите по ал. 1, т. 4 – 8.
(3) За чужденец, пребивавал в обособено
звено за краткосрочно настаняване на чужденци и предаден за настаняване в СДВНЧ,
се води едно лично дело.“
§ 21. Досегашното приложение към чл. 12,
ал. 3 става приложение № 1 към чл. 12, ал. 1.
§ 22. Създава се приложение № 2 към
чл. 12, ал. 1:
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име на кирилица: ___________________ (пол)
име на латиница: ___________________ (пол),
роден на ___ . ___ . _________г. в ___________________,
гражданин на ___________________, без документи
за самоличност.
Забележка. В случай че чужденецът притежава
документ за самоличност, номерът и срокът на
валидност се изписват.

ПРЕДАЛ:
................................................
(подпис, фамилия)

ПРИЕЛ:
...............................................
(подпис, фамилия)

ЧУЖДЕНЕЦ:
...............................................
(подпис, фамилия)

Екз. № 1 за органа, предал лицето.
Екз. № 2 за СДВНЧ.
Екз. № 3 за чужденеца .“

§ 23. Създава се приложение № 3 към
чл. 23, ал. 6 със следния текст:
„Приложение № 3
към чл. 23, ал. 6
Наименование на структурата и адрес
ПРОТОКОЛ
Днес, ___ .___ . 20___г., на основание заповед
рег. № ___________________________по описа на
_____________________________ за принудително
настаняване на чужденец в СДВНЧ към дирекция „Миграция“ лицето:
име на кирилица: _____________________ (пол)
име на латиница: ______________________ (пол),
роден на ___ . ___ . _________г. в ___________________,
гражданин на ___________________, без документи
за самоличност,
е освободено от звено за краткосрочно настаняване в СДВНЧ и след отразяване в регистъра
за настанените чужденци с наложена ПАМ е
настанено в СДВНЧ.

„Приложение № 2
към чл. 12, ал. 1

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
...........................................
(подпис, фамилия)
ЧУЖДЕНЕЦ:
...........................................
(подпис, фамилия)“

Наименование на структурата и адрес
ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
Днес, ___ .___ . 20___г., след проверка редовността на необходимите за настаняване на чужденеца
документи и отразяване в регистъра на краткосрочно настанените чужденци при СДВНЧ и на основание заповед рег. № ________________________
по описа на _______________________ за краткосрочно настаняване на чужденец в обособено звено за краткосрочно настаняване при СДВНЧ към
дирекция „Миграция“ приех/предадох лицето:
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Заключителна разпоредба
§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Валентин Радев
4556
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Инструкция за изменение на Инструкция
№ Із-417 от 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР
при издаване на българските лични документи
(обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 42
от 2010 г. и бр. 9 и 57 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 63, ал. 4 думите „обичайното му
пребиваване не е в друга държава – членка
на Европейския съюз“ се заменят с „е установил обичайното си пребиваване в Република
България“.
§ 2. Приложение № 3 към чл. 63, ал. 4 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 63, ал. 4
Д ЕКЛАРАЦИЯ
от ................................, ЕГН/ЛНЧ/ЛН .................
(три имена и ЕГН/ЛНЧ/ЛН)
......................................................, номер ................
(притежател на български личен документ – вид и
номер)
Издаден от ........................................................
на дата .............................., валиден до ................
Постоянен адрес: ..................................................
Във връзка с чл. 151, ал. 5 и 7 от Закона за движението по пътищата декларирам, че:
– съм установил обичайното си пребиваване в
Република България по смисъла на § 6, т. 46 от
допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата на следния(те) адрес(и):
..................................................................................
..................................................................................
................................................................................. ;
– не притежавам/притежавам свидетелство
за управление на моторно превозно средство,
издадено от държава – членка на Европейския
съюз, № ................................................................. ,
издадено от .............................................................
на дата ................................................................... ,
което ще предам при получаване на българско
свидетелство за управление на моторно превозно
средство (невярното се зачертава).
Известно ми е, че за деклариране на неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ..................
Подпис: ............................
гр. ……………….......
Забележка . Параграф 6, т. 46 от допълнителните
разпоредби на Закона за движението по пътищата – „Обичайно пребиваване в Република
България“ е мястото, където дадено лице обикновено живее повече от 185 дни през последните
12 последователни месеца поради лични или
трудови връзки, или ако лицето няма трудови
връзки – поради лични връзки, които сочат
тясна обвързаност на лицето с мястото, където
то живее.
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За обичайно пребиваване на лице, чиито
трудови връзки са на различно място от личните
му връзки и което вследствие на това последователно пребивава на различни места в две
или повече държави членки, се смята мястото,
където са личните му връзки, при условие че
лицето редовно се връща там. Спазването на
последното условие не е необходимо, ако лицето
пребивава в дадена държава членка за изпълнение на задача с определена продължителност.
Следването в университет или в друго учебно
заведение не се смята за смяна на обичайно
пребиваване.“

4557

Министър:
Валентин Радев

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 39 от 2011 г. за взаимодействие
между Министерството на вътрешните работи
и Националната агенция за приходите (ДВ,
бр. 100 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 14, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 4 се отменя.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. получено уведомление от публичен
изпълнител при НАП на основание чл. 182,
ал. 2, т. 2 и чл. 221, ал. 6 ДОПК;“.
§ 2. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Ръководителите на компетентните структури на МВР или определените от
тях лица за контакт предявяват за събиране в
НАП съгласно разпоредбите на ДОПК неплатените в срок публични вземания, установени
с влезли в сила актове на органи на МВР.
(2) Публичните вземания се предявяват
пред публичните изпълнители в компетентната териториална дирекция или офис (ТД/
офис) на НАП по смисъла на чл. 8 ДОПК
(приложение № 1) след влизане в сила на акта:
1. чрез електронната услуга на НАП „Приемане на актове, от които произтича публично
вземане на външни взискатели“;
2. чрез обмен на данни между информационните системи на НАП и МВР;
3. на хартиен носител.
(3) Влезлите в сила актове на органи на
МВР, за които не е осигурена техническа
възможност за предаването им за събиране
в НАП съгласно ал. 2, т. 1 или 2, се предават
на хартиен носител ведно с документите и
данните по чл. 16.
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(4) Влезлите в сила актове на органи на
МВР, данните за които са предявени за събиране по ал. 2, т. 1 или 2, не се предоставят
на хартиен носител, а само при поискване от
страна на НАП.
(5) Не се предявяват пред НАП:
1. наказателни постановления, които не
са влезли в сила;
2. актове за установяване на публични
вземания, за които са налице условията по
чл. 168 ДОПК;
3. актове за установяване на публични
вземания, издадени срещу заличени юридически лица;
4. актове, издадени срещу държавни учреждения.“
§ 3. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Ръководителите на компетентните структури на МВР или определените от
тях лица за контакт предават на публичните
изпълнители в НАП преписки за публичните
вземания на хартиен носител, които съдържат:
1. изпълнителното основание – наказателно постановление или друг акт за установяване
на публично вземане в оригинал, издаден
от компетентен орган на МВР, със заверка
за датата на влизане в сила, извършена от
компетентно длъжностно лице;
2. решение на административен и/или
съдебен орган, потвърждаващ/изменящ или
отменящ изпълнителното основание, заверено
копие, с надлежно отбелязване на датата на
влизане в сила;
3. данни, индивидуализиращи длъжника,
актуални към момента на комплектуване на
преписката, когато е физическо лице (ФЛ),
както следва:
а) за български граждани – имената по
документ за самоличност, единен граждански
номер (ЕГН), постоянен и настоящ адрес;
б) за чужденци – имена по документ за
самоличност (паспорт или заместващ го
документ за пътуване) и при възможност
по разрешение за пребиваване или карта
за пребиваване на член на семейството на
гражданин на Съюза, изписани на латиница
и/или кирилица, ведно с копие на документа,
въз основа на който са предоставени данните,
ЕГН/личен номер на чужденец (ЛНЧ), пол,
дата (ден, месец, година), място на раждане
(държава), гражданство, статут на пребиваване и адрес;
в) за граждани на Европейския съюз – имената по документ за самоличност (лична карта
или паспорт) и при възможност по удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС,
изписани на латиница и/или кирилица, ведно
с копие на документа, въз основа на който
са предоставени данните, личен номер, пол,
дата (ден, месец, година), място на раждане
(държава), гражданство, статут на пребиваване
и адрес на пребиваване;
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4. данни, индивидуализиращи длъжника,
актуални към момента на комплектуване на
преписката, когато е юридическо лице (ЮЛ)
или едноличен търговец (ЕТ), както следва:
а) за лицата, представляващи ЮЛ/ЕТ – имена/наименование, ЕГН/личен номер/личен
номер за чужденец/ЕИК и по търговския
регистър (ТР)/БУЛСТАТ, адрес;
б) седалище и адрес на управление, ЕИК
по ТР/БУЛСТАТ, номер на фирмено дело и
съда по регистрацията (за тези, които не
са пререгистрирани в Агенцията по вписванията);
5. данни за вида, адреса, броя и местонахождението на производствени, търговски
или други обекти и места за осъществяване
на търговска или производствена дейност от
длъжника, които са известни на МВР;
6. данни за публичното вземане:
а) вид и размер на публичното вземане – главница и лихва (ако е лихвоносно),
начислена към датата на предаване на преписката на НАП или дата, от която следва
да се начисляват;
б) доказателства, удостоверяващи промяна
в задължението, чрез частично плащане или
прихващания, извършени до момента на изпращане на преписката в НАП – в заверени
копия;
в) данни за взискател я, пол у чател на
информацията за събраните суми от принудително събиране по вземанията, съответно:
МВР, Фонда за безопасност на движението,
Гаранционния фонд по чл. 518 от Кодекса за
застраховането, Център „Фонд за лечение на
деца“ или друг.
(2) Всички документи и приложения по
преписките, с изключение на посочените в
ал. 1, т. 1, които се съхраняват в оригинал
от МВР, се заверяват „Вярно с оригинала“,
като се посочва дата на заверката, имена и
подпис на съответния служител, който я е
извършил, и печат.
(3) Предаването на преписките на хартиен носител се извършва с опис и двустранен
приемно-предавателен протокол по образец
(приложение № 2) чрез служебна поща или
чрез пощенски оператор с известие за доставяне (обратна разписка), изпратена на адреса
на компетентната ТД/офис на НАП.“
§ 4. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Когато след предявяване на
публичното вземане в НАП органите на МВР
получат информация за предстояща промяна
или констатират последваща промяна в предоставените на НАП данни за неплатените в
срок публични вземания и актовете, с които
същите са установени, коригират/променят
или допълват данните по един от следните
начини:
1. чрез услугата по чл. 15, ал. 2, т. 1;
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2. чрез обмена на данни между информационните системи на НАП и МВР по чл. 15,
ал. 2, т. 2;
3. чрез писмено уведомяване на публичния
изпълнител от компетентната ТД/офис на
НАП в случаите по чл. 15, ал. 2, т. 3.
(2) При допусната техническа грешка или
промяна на данните за предявените публични вземания органите на МВР уведомяват
публичния изпълнител от компетентната ТД/
офис на НАП, както следва:
1. ежедневно след извършване на промяна
в съответния софтуерен продукт за подадените
в НАП данни – в случаите, когато данните за
публичното вземане са предадени чрез обмена
на данни между информационните системи
на НАП и МВР;
2. в 7-дневен срок от установяване на съответното обстоятелство – в останалите случаи.“
§ 5. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) В случаите, когато след предаване на преписка за принудително събиране
в НАП са извършени плащания за погасяване
на публичното вземане, при които сумите са
постъпили по сметки на МВР, съответният
служител на МВР уведомява публичния изпълнител в компетентната ТД/офис на НАП,
както следва:
1. ежедневно при отразяване на плащането
в съответния софтуерен продукт за подадените
в НАП данни – в случаите, когато данните
за публичното вземане са предадени чрез
обмена на данните между информационните
системи на НАП и МВР;
2. в 7-дневен срок от установяване на съответното обстоятелство – в останалите случаи.
(2) Когато са извършени плащания от
длъжника, при които сумите са постъпили по
сметки на МВР, след получаване на справка
от НАП относно направените разноски по
принудително изпълнение и актуалния размер
на задължението в 7-дневен срок съответният разпоредител с бюджет в МВР превежда
сумите за направените разноски по сметка,
посочена от НАП.
(3) При пълно или частично погасяване
на публични вземания, установени с акт на
компетентен орган на МВР, служител на НАП
в 5-дневен срок от изтичане на всеки месец
уведомява МВР за постъпилите суми чрез
изпращане на справка на електронен адрес,
посочен от МВР.
(4) Разпореждането за разпределение или за
прекратяване на изпълнителното производство
се изпраща в 7-дневен срок от издаването му
на предоставени за целта електронни адреси
на МВР с електронно съобщение, подписано
с квалифициран електронен подпис от публичен изпълнител.
(5) Получаването на разпореждането се
удостоверява от служител на МВР чрез из-
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пращане на обратно електронно съобщение,
подписано с квалифициран електронен подпис,
до електронния адрес на подателя.
(6) Недължимо платени или надвнесени
суми, постъпили по банкова сметка на НАП
или МВР за погасяване на глоби или имуществени санкции по Закона за движението
по пътищата, се възстановяват от бюджета
на Министерството на вътрешните работи.“
§ 6. В чл. 28 ал. 4 се отменя.
§ 7. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Обменът на данни по чл. 15,
ал. 2, т. 2 за нововъзникнали задължения,
включително и за всички промени по предявените за събиране вземания, както и за
постъпили плащания по тях, се осъществява
по ред, определен със съвместна заповед на
главния секретар на МВР и изпълнителния
директор на НАП.
(2) Достъпът и ползването на електронната
услуга по чл. 15, ал. 2, т. 1 за предявяване
на вземания за събиране, включително и за
постъпили по банкови сметки на МВР плащания за същите, се осъществяват съгласно
заповед по реда на ал. 1.“
§ 8. В глава шеста се създава чл. 29а:
„Чл. 29а. Обменът на информация между
МВР и НАП се осъществява при спазване на
мерки за сигурност, които осигуряват защита
срещу нежелан софтуер в съответствие с изискванията, посочени в приложение № 9 към
чл. 41 от Наредбата за общите изисквания за
мрежова и информационна сигурност, приета
с Постановление № 279 на Министерския
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2008 г.;
изм., бр. 58 и 102 от 2010 г., бр. 48 от 2013 г.
и бр. 5 от 2017 г.).“
§ 9. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Мащабни съвместни действия“ е извършването на съвместни контролни действия на
територията и/или с участието на повече от
една структура на МВР или на НАП.
2. „Актове на органи на МВР“ са както
актовете, издадени от компетентен орган на
МВР, с които са установени публични вземания, така и актове, изпълнението на които се
осъществява съгласно Споразумението между
Република България, Република Хърватия,
Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на
финансови санкции във връзка с нарушение
на правилата за движение по пътищата.“
§ 10. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби думите „чл. 21, т. 11 от Закона за
Министерството на вътрешните работи“ се
заменят с „чл. 33, т. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи“.
§ 11. Приложение № 1 към чл. 15, ал. 2 се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 15, ал. 2
ТД НА НАП
1.

АДРЕС ЗА КОНТАКТ

НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ/ДЛЪЖНИЦИ СЪС
СПЕЦИФИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ

ТД НА НАП – БУРГАС

1.1.

БУРГАС

гр. Бургас, ул. Цар Петър № 5б, Бургас, Созопол, Царево, Малко Търново,
ет. 7
Грудово, Карнобат, Сунгурларе, Камено,
ro02_delov@ro02.nra.bg
Айтос, Руен, Поморие, Несебър, Обзор

1.2.

ОФИС СЛИВЕН

гр. Сливен, ул. Столипин № 19
ro20_delov@ro20.nra.bg

Сливен, Котел, Твърдица, Нова Загора

1.3.

ОФИС ЯМБОЛ

гр. Ямбол, ул. Търговска № 2
ro28_delov@ro28.nra.bg

Ямбол, Болярово, Елхово, Тунджа, Стралджа

2.

ТД НА НАП – ВАРНА

2.1.

ВАРНА

гр. Варна , бул. Осми Приморски Варна, Аврен, Белослав, Аксаково, Долен
полк № 128
чифлик, Провадия, Дългопол, Ветрино,
ro03_delov@ro03.nra.bg
Девня, Вълчи дол

2.2.

ОФИС
ДОБРИЧ

гр. Добрич, ул. Независимост № 7 Добрич, Тервел, Генерал Тошево, Шабла,
ro08_delov@ro08.nra.bg
Каварна, Балчик

2.3.

ОФИС СИЛИСТРА

гр. Силистра, ул. Генерал Ско- Силистра, Тутракан, Дулово
белев № 8
ro19_delov@ro19.nra.bg

2.4.

ОФИС РАЗГРАД

Разград, пл. Независимост № 1 Разград, Цар Калоян, Кубрат, Завет, Исro17_delov@ro17.nra.bg
перих, Самуил, Лозница

2.5.

ОФИС РУСЕ

г р. Р усе, ул. Пи ро тска № 24 Русе, Сливо поле, Ветово, Иваново, Бяла,
ro18_delov@ro18.nra.bg
Ценово, Две могили, Борово

2.6.

ОФИС ТЪРГОВИЩЕ гр. Търговище, пл. Свобода № 1 Търговище, Попово, Опака, Омуртаг,
ro25_delov@ro25.nra.bg
Антоново

2.7.

ОФИС ШУМЕН

гр. Шумен, пл. Освобождение № 2 Шумен, Нови пазар, Каолиново, Каспиro27_delov@ro27.nra.bg
чан, Никола Козлево, Преслав, Върбица,
Смядово, Хитрино, Венец

3.

ТД НА НАП – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

3.1.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО гр. Велико Търново, пл. Цен- Велико Търново, Павликени, Сухиндол,
тър № 2
Свищов, Полски Тръмбеш, Стражица,
ro04_delov@ro04.nra.bg
Горна Оря хови ца, Л ясковец, Е лена,
Златарица

3.2.

ОФИС ВИДИН

гр. Видин, ул. Шести септември Видин, Ново село, Брегово, Бойница,
№ 12
Кула, Грамада, Макреш, Димово, Дуro05_delov@ro05.nra.bg
навци, Арчар, Белоградчик, Дреновец,
Ружинци, Чупрене

3.3.

ОФИС ВРАЦА

гр. Враца, ул. Васил Кънчов № 86 Враца, Криводол, Козлодуй, Хайредин,
ro06_delov@ro06.nra.bg
Оряхово, Мизия, Кнежа, Бяла Слатина,
Борован, Мездра, Роман

3.4.

ОФИС ГАБРОВО

гр. Габрово, ул. Априловска № 7 Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна,
ro07_delov@ro07.nra.bg
Плачковци

3.5.

ОФИС ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. Търговска № 43 Ловеч, Луковит, Тетевен, Ябланица, Троян,
ro11_delov@ro11.nra.bg
Априлци, Угърчин

3.6.

ОФИС МОНТАНА

г р. Мон та на, ул. Л. К ара ве- Монтана, Лом, Брусарци, Медковец,
лов № 11
Вълчедръм, Якимово, Бойчиновци, Берro12_delov@ro12.nra.bg
ковица, Вършец

3.7.

ОФИС
ПЛЕВЕН

гр. Плевен, ул. Дойран № 43 Плевен, Червен бряг, Долни Дъбник,
ro15_delov@ro15.nra.bg
Долна Митрополия, Гулянци, Никопол,
Белене, Летница

4.

ТД НА НАП – ПЛОВДИВ

4.1.

ПЛОВДИВ

гр. Пловдив, ул. Скопие № 106 Пловдив, Асеновград, Първомай, Стамro16_delov@ro16.nra.bg
болийски, Съединение, Хисаря, Карлово,
Калояново, Брезово, Раковски, Садово

4.2.

ОФИС КЪРДЖАЛИ гр. Кърджали, ул. Деспот Слав № 1 Кърджали, Ардино, Черноочене, Круro09_delov@ro09.nra.bg
мовград, Момчилград, Джебел, Кирково
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АДРЕС ЗА КОНТАКТ

С Т Р. 1 3

Н АСЕЛЕНИ МЕСТА В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ/ДЛЪЖНИЦИ СЪС
СПЕЦИФИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ

4.3.

ОФИС
ДЖИК

П А З А Р - гр. Пазарджик, ул. Асен Злата- Пазарджик, Пещера, Брацигово, Батак,
ров № 7
Велинград, Ракитово, Сърница, Септемro13_delov@ro13.nra.bg
ври, Варвара, Белово, Виноградец, Калугерово, Панагюрище, Попинци, Стрелча,
Черногорово

4.4.

ОФИС СМОЛЯН

4.5.

ОФИС СТА РА ЗА- гр. Стара Загора, ул. Кенали № 1 Стара Загора, Чирпан, Павел баня, КаГОРА
ro24_delov@ro24.nra.bg
занлък, Мъглиж, Раднево, Тополовград,
Гълъбово

4.6.

ОФИС ХАСКОВО

гр. Смолян, бул. България № 12 Смолян, Доспат, Борино, Девин, Лъки,
ro21_delov@ro21.nra.bg
Чепеларе, Баните, Мадан, Неделино,
Златоград, Рудозем

гр. Хасково, бул. България № 152, Хасково, Димитровград, Минерални бани,
ет. 8
Харманли, Симеоновград, Маджарово,
ro26_delov@ro26.nra.bg
Свиленград, Любимец, Капитан Андреево, Ивайловград, Стамболово

5.

ТД НА НАП – СОФИЯ

5.1.

СОФИЯ

гр. Софи я, ул. А ксаков № 21 длъжници, регистрирани на територията
ro22_delov@ro22.nra.bg
на гр. София – Столична община (като
ФЛ с ЛНЧ и др.)

5.2.

ОФИС ПЕРНИК

гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски Перник, Радомир, Ковачевци, Брезник,
№ 1Б
Трън, Земен
ro14_delov@ro14.nra.bg

5.3.

О ФИС К Ю С Т Е Н- гр. Кюстендил, ул. Демокрация Кюстендил, Дупница, Бобошево, КочеДИЛ
№ 55
риново, Рила, Сапарева баня, Бобов дол,
ro10_delov@ro10.nra.bg
Невестино, Гърляно, Гюешево, Трекляно,
Драговищица

5.4.

ОФИС БЛАГОЕВГРАД

Благоевград, ул. Гьорче Петров Благоевград, Симитли, Кресна, Сандан№ 2
ски, Струмяни, Петрич, Гоце Делчев,
ro01_delov@ro01.nra.bg
Разлог, Банско, Якоруда, Сатовча

5.5.

СДО СОФИЯ

гр. София, ул. Гурко № 12
sdo2225_delov@ro22.nra.bg

ГДО СОФИЯ

гр. Софи я, ул. А ксаков № 29 длъжници, регистрирани в дирекция
ro29_delov@ro29.nra.bg
„Големи данъкоплатци и осигурители“

6.
6.1.

длъжници, регистрирани в дирекция
„Средни данъкоплатци и осигурители“

ТД ГДО – СОФИЯ

“

§ 12. Приложение № 2 към чл. 16, ал. 3 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 16, ал. 3
(Образец)

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ № ......................../....................... г.
Днес, ............................................., в сградата на ТД на НАП .................................................................. ,
офис/гр. ......................................., длъжностно лице ………………...………................................. от .......................
(имена, длъжност, структурно звено на МВР)
предадох на .................................................................................................................... от ....................................
(имена, длъжност, структурно звено на ТД на НАП)
следните преписки:
№ Име/наимепо
нование на
ред задълженото
лице
1

2

ЕИК по Булстат/
ЕГН/ЛН/ЛНЧ или
дата, месец, година
и място на раждане,
гражданство

Седалище
(постоянен
адрес, адрес
на пребиваване)

3

4

Изпълнително
Вид на
основание – вид, публично№ и дата на из- то вземане
даване
5

6

Размер на
публичното
вземане

7

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приемно-предавателният протокол се изготви в 2 еднообразни екземпляра: по 1 за МВР и за ТД на НАП.
За МВР ……………………………..............................
(наименование на съотв. структура)
Предал: ...........................................................
(имена и подпис) 			

За НАП ..................................…………………………
(наименование на съотв. структура)
Приел: ...............................................................
(имена и подпис)“

§ 13. Приложение № 3 към чл. 28, ал. 1, т. 2 се изменя така:

„Приложение № 3
към чл. 28, ал. 1, т. 2
РЕГИСТРИРАНИ, ОТЧИСЛЕНИ И СПРЕНИ ОТ ДВИЖЕНИЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
И ТЕХНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
Наименование на показател

Формат на полето
(max дължина)

Забележка

1.

ОДМВР

Номенклатура

2.

ЕГН/БУЛСТАТ/ЛНЧ

3.

ФЛАГ ЗА ТИП ИДЕНТИФИКАТОР НА C(1)
СОБСТВЕНИК

4.

ИМЕНА ПО ДОКУМЕНТ ЗА САМО- C(180)
Л И Ч НОС Т/ Н А И М ЕНОВА Н И Е Н А
ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

5.

НАСЕЛЕНО МЯСТО

6.

АДРЕС

7.

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР

8.

МАРКА И МОДЕЛ

Номенклатура

9.

ВИД НА ППС

Номенклатура

C(13)

C(5)

1-ЕГН/2-БУЛСТАТ/3-ЛНЧ

Национален код на населено място
ж.к., ул. (бул.), № (бл.), вх., ет., ап.

С(16)

10. ШАСИ (РАМА)

C(25)

11. ДВИГАТЕЛ

С(20)

12. МАСА

С(10)

13. МОЩНОСТ

С(10)

14. ДАТА НА ПЪРВА РЕГИСТРАЦИЯ

D

ДД.ММ.ГГГГ

15. ВИД НА РЕГИСТРАЦИЯ

Номенклатура

16. ВИД НА УСЛУГА

От номенклатура – списък от услуги
с разделител „@“

17. ДАТА НА УСЛУГА

D

18. НАЛОЖЕНИ ЗАПОРИ

19. МИТНИЧЕСКО ОГРАНИЧЕНИЕ

ДД.ММ.ГГГГ
В текстово поле – номер на документ,
дата, орган за всеки запор във вида
.../.../...@.../.../...

D

ДД.ММ.ГГГГ

20. ПРЕДИШЕН РЕГИСТРАЦИОНЕН НО- С(16)
МЕР
21. ПОРЕДЕН НОМЕР НА ЗАПИС
Номенклатурите се предоставят от МВР.
Данните се предават в текстов файл (CSV) с наименование „K ATC_xxzzyyyy.TXT“, където K ATC_- статично
нaименование, префикс на файловете, ххzzyyyy – ддммгггг, дата на експорта.
Файлът се състои от редове с данни. Полетата в един ред се отделят едно от друго със символ отвесна
черта (|), винаги дори стойността да липсва. В полетата не трябва да се съдържа запетая, @.
Маркерът за край на файл е CTRL+Z (или CHR(26).
Всеки запис завършва с CR и LF (CHR(13)+CHR(10).
Кодова таблица на файла е WIN1251.
При актуализация на номенклатура файлът/файловете се предава/т заедно с текстовия файл.
За превозни средства с повече от един собственик се генерират толкова записи, колкото са съсобствениците.
Некоректните записи, открити при импорт на файл K ATC_xxzzyyyy.TXT в информационната система
на НАП, се предоставят обратно на ДКИС във файл с име E_K ATC_xxzzyyyy.TXT (E_K ATC_- статично
нaименование, ххzzyyyy – идентична с тези от K ATC_xxzzyyyy.TXT).
След коригирането им тези записи се предоставят от ДКИС на НАП заедно със записите от следващата
актуализация.“
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ДЪРЖАВЕН

§ 14. Приложение № 4 към чл. 29, ал. 1
се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. (1) Националната агенция за приходите предоставя за ползване електронната
услуга по чл. 15, ал. 2, т. 1 след осигурена
техническа възможност.
(2) Изпълнителният директор на Н АП
уведомява писмено МВР за датата, от която
услугата по ал. 1 е достъпна за ползване.
§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на вътрешните работи:
Валентин Радев
Министър на финансите:
Владислав Горанов
4558

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2015 г. за познавателните книжки,
учебниците и учебните помагала (обн., ДВ,
бр. 94 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 37 т. 8 се изменя така:
„8. информацията, която трябва да фигурира на първа корица, е: автор или автори
на познавателната книжка, учебника или
учебното помагало, заглавие, образователно
направление/учебен предмет, възрастова група/клас/ниво от Общата европейска езикова
рамка, име на издателството; в учебниците
по чужд език по нива от Общата европейска
езикова рамка като информация може да
фигурира и клас;“.
§ 2. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) На заседанието по ал. 1 на вносителите се предоставят копия от становищата на
оценителите с имената на съответните оценители. Вносителите, които не са присъствали
на заседанието по ал. 1, могат да получат
становищата на оценителите с имената на
съответните оценители в тридневен срок от
откритото заседание.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 3. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се отменят.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Вносителите се задължават да предоставят в МОН по три екземпляра от одобрената
познавателна книжка, учебник или учебен
комплект във вида, в който ще се разпространяват, в едномесечен срок от съобщаването
по чл. 66.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
4738

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за
безопасност и стандартите за пътническите
кораби (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.; изм., бр. 93
от 2014 г.)
§ 1. В чл. 8 думите „описано в приложение
№ 1 от Наредба № 54 от 2004 г. за техническите
изисквания и оценяване съответствието на
оборудването на морските кораби (обн., ДВ,
бр. 76 от 2004 г.; изм., бр. 39 от 2009 г.; попр.,
бр. 44 от 2009 г.; изм., бр. 32 от 2010 г.)“ се
заменят с „техническите изисквания и стандартите за изпитване на което са посочени
в актовете за изпълнение или делегираните
актове, приети от Европейската комисия на
основанията, посочени в § 3 от допълнителните разпоредби на Наредба № 54 от 2016 г.
за техническите изисквани я и оцен яване
съответствието на оборудването на морските
кораби (ДВ, бр. 4 от 2017 г.)“.
§ 2. В чл. 9, ал. 3 думите „описано в приложение № 1 от Наредба № 54 от 2004 г. за
техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските
кораби“ се заменят с „техническите изисквания и стандартите за изпитване на което
са посочени в актовете за изпълнение или
делегираните актове, приети от Европейската комисия на основанията, посочени в § 3
от допълнителните разпоредби на Наредба
№ 54 от 2016 г. за техническите изисквания
и оценяване съответствието на оборудването
на морските кораби“.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 13 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В глава II-1 „КОНСТРУКЦИЯ – ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОСТ, ДВИГАТЕЛИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“:
а) в част А „Общи изисквания“, част А-1
„Конструкция на корабите“ се създава т. 4:
„4. Защита срещу шума
КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C и D, ПОСТРОЕНИ
НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2018 Г.
4.1 Корабите с брутен тонаж 1600 или повече се строят така, че да се намали шумът на
борда и персоналът да бъде защитен от шума
в съответствие с Кодекса на Международната
морска организация (ИМО) за равнищата на
шума на корабите, приет от Комитета по морска
безопасност (КМБ) с Резолюция MSC.337(91), с
евентуалните изменения от страна на ИМО.“;

б) в част В „ДВИГАТЕЛИ“:
аа) в т. 6 „Рулево устройство (правило 29)“
се правят следните изменения:
ааа) подточка 6.2.2 се изменя така:

„6.2.2 могат да извъртат руля от 35° в едната
посока до 35° в другата посока при най-дълбокото газене на кораба и движение напред
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при максимална работна скорост напред и при
същите условия от 35° в която и да е посока до
30° в другата посока за не повече от 28 секунди;
когато е невъзможно да се докаже спазването
на това изискване по време на изпитванията
по море при най-дълбокото газене на кораба и
движение напред със скорост, съответстваща на
максималните постоянни обороти на основния
двигател и максималния проектен тангаж, спазването на това изискване от страна на корабите,
независимо от датата на тяхното построяване,
може да се докаже по един от следните начини:
6.2.2.1 по време на изпитвания по море корабът е на равен кил и рулят е изцяло потопен при
движение напред със скорост, съответстваща на
максималните постоянни обороти на основния
двигател и максималния проектен тангаж; или
6.2.2.2 когато не може да се постигне пълно
потапяне на руля по време на изпитвания по
море, се изчислява подходяща скорост напред,
като се използва площта на потопеното перо
на руля в натовареното състояние, предложено
за изпитването по море; изчислената скорост
напред трябва да води до прилагането на сила
и предаването на въртящ момент на основното
рулево устройство, които да са поне толкова големи, колкото, ако изпитването се извършваше
при най-дълбокото газене на кораба и движение
напред със скорост, съответстваща на максималните постоянни обороти на основния двигател
и максималния проектен тангаж; или
6.2.2.3 приложената сила и предаваният въртящ момент на руля в натоварено състояние при
изпитване по море са предвидени и екстраполирани надеждно за условия на пълно натоварване;
скоростта на кораба трябва да съответства на
максималните постоянни обороти на основния
двигател и максималния проектен тангаж на
витлото;“

ббб) подточка 6.3.2 се изменя така:

„6.3.2 да може да извърта руля от 15° в едната
посока до 15° в другата посока за не повече от 60
секунди при най-дълбокото газене на кораба и
движение напред при половината от максималната му работна скорост напред или 7 възела,
като се взема по-голямата от двете стойности;
когато е невъзможно да се докаже спазването
на това изискване по време на изпитванията
по море при най-дълбокото газене на кораба
и движение напред с половината от скоростта,
съответстваща на максима лните постоянни
обороти на основния двигател и максималния
проектен тангаж, или 7 възела, като се взема
по-голямата от двете стойности, спазването на
това изискване от страна на корабите, независимо
от датата на тяхното построяване, може да се
докаже по един от следните начини:
6.3.2.1 по време на изпитвания по море корабът е на равен кил и рулят е изцяло потопен
при движение напред с половината от скоростта, съответстваща на максималните постоянни
обороти на основния двигател и максималния
проектен тангаж, или 7 възела, като се взема
по-голямата от двете стойности; или
6.3.2.2 когато не може да се постигне пълно
потапяне на руля по време на изпитвания по
море, се изчислява подходяща скорост напред,
като се използва площта на потопеното перо
на руля в предложеното натоварено състояние
при изпитване по море; изчислената скорост
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напред трябва да води до прилагането на сила
и предаването на въртящ момент на спомагателното рулево устройство, които да са поне
толкова големи, колкото, ако изпитването се
извършваше при най-дълбокото газене на кораба
и движение напред с половината от скоростта,
съответстваща на максима лните постоянни
обороти на основния двигател и максималния
проектен тангаж, или 7 възела, като се взема
по-голямата от двете стойности; или
6.3.2.3 приложената сила и предаването на
въртящия момент на руля в натоварено състояние при изпитване по море са предвидени и
екстраполирани надеждно за условия на пълно
натоварване;“

бб) в т. 15 „Защита срещу шума (правило
36)“ подзаглавието се изменя така:

„НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, КОИТО
НЕ СА ОБХВАНАТИ ОТ ПРАВИЛО II-1/А-1/4:“.
2. В глава II-2 „ПРОТИВОПОЖ АРНА ЗАЩИТА, ОТКРИВАНЕ И ПОТУШАВАНЕ НА
ПОЖ АР“:

а) в част А „Общи изисквания“:
аа) в т. 2 „Определения (правило 3)“ се
създават подточки 2.28 и 2.29:

„2.28 За целите на прилагането на правило
II-2/Б/9а противопожарен клапан означава устройство, монтирано във вентилационна тръба,
което при нормални условия остава отворено,
за да се допуска въздушният поток в тръбата,
и се затваря при пожар, като по този начин
се възпира въздушният поток в тръбата с цел
ограничаване на разпространението на пожара.
Използването на горепосоченото определение
може да е свързано със следните термини:
2.28.1 автоматичен противопожарен клапан
означава противопожарен клапан, който се затваря сам при пожар;
2.28.2 ръчен противопожарен клапан означава противопожарен клапан, за който е предвидено да се отваря или затваря ръчно от екипажа
при самия клапан; и
2.28.3 дистанционно управляем противопожарен клапан означава противопожарен клапан,
който се затваря ръчно от екипажа чрез устройство за управление на клапана от разстояние.
2.29 За целите на прилагането на правило
II-2/B/9а противодимен клапан означава устройство, инсталирано във вентилационна тръба,
което при нормални условия остава отворено,
за да се допуска въздушният поток в тръбата,
и се затваря при пожар, като по този начин
се възпира въздушният поток в тръбата с цел
ограничаване на разпространението на дима и
горещите газове. Не се очаква противодимният
клапан да допринася за непроницаемостта на
стандартна огнеупорна разделителна повърхност,
през която преминава вентилационна тръба.
Използването на горепосоченото определение
може да е свързано със следните термини:
2.29.1 автоматичен противодимен клапан означава противодимен клапан, който се затваря
сам при възникването на дим или горещи газове;
2.29.2 ръчен противодимен клапан означава
противодимен клапан, за който е предвидено
да се отваря или затваря ръчно от екипажа при
самия клапан; и
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2.29.3 дистанционно управляем противодимен
клапан означава противодимен клапан, който
се затваря ръчно от екипажа чрез устройство за
управление от разстояние на клапана.“;
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газ (ВПГ), или пътническите ро-ро кораби със
затворени ро-ро пространства или пространства от
специални категории тези двупосочни преносими
радиотелефонни апарати трябва да са устойчиви
на експлозия или да са със собствена система за
безопасност. Корабите, построени преди 1 януари
2018 г., трябва да са изпълнили изискванията
на настоящото правило не по-късно от първата
проверка след 1 юли 2019 г.“;

бб) в т. 6 „Пожарогасителни съоръжения в
машинните отделения (правило 7)“ подточка
6.8.2.1 се изменя така:

„6.8.2.1 пожароопасните участъци на двигатели с вътрешно горене, използвани за основното
задвижване на кораба и захранване с енергия,
а за кораби, построени на или след 1 януари
2018 г. – пожароопасните участъци на всички
двигатели с вътрешно горене,“;

гг) в т. 15 „Инструкции, бордова подготовка и противопожарни тренировки“, подточка
15.2 „Бордово обучение и противопожарни
тренировки“ се създава подточка 15.2.6:

вв) в т. 11 „Пожарникарска екипировка
(правило 17)“:
ааа) в подточка 11.1:
аааа) в основния текст думите „Пожарникарската ек ипировка се състои от“ се
заменят със „За корабите, построени преди
1 юли 2019 г., пожарникарската екипировка
се състои от“;
бббб) създава се подточка 11.1.3:

„15.2.6 На корабите, подлежащи на правило
II-2/А/11, бутилките на кислородните апарати,
които се използват при тренировки, се презареждат или заменят преди отпътуване.“;

б) в част Б „ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ“:
аа) в т. 5 „Противопожарна ц ялост на
вертикалните прегради и палубите в новите
кораби, превозващи не повече от 36 пътници, и
в съществуващите кораби клас B, превозващи
повече от 36 пътници (правило 27)“:
ааа) подточка 5.1 се изменя така:

„11.1.3 До 1 юли 2019 г. самостоятелният
кислороден апарат със сгъстен въздух от пожарникарската екипировка трябва да отговаря
на изискванията на параграф 2.1.2.2 от глава
3 на Кодекса за системите за противопожарна
безопасност.“;

„5.1 В допълнение към изискванията на специфичните разпоредби, отнасящи се до противопожарната цялост на вертикалните прегради
и палубите, съдържащи се на друго място в
настоящата част, минималната противопожарна
цялост на вертикалните прегради и палубите
трябва да отговаря на предписаната в таблици 5.1
или 5.1(а), както и в 5.2 или 5.2(а), според случая.
При одобряване на структурната противопожарна защита в новите кораби се отчита рискът
от пренос на топлина между топлинните мостове при пресечните точки и местата, където се
прекъсват преградните термални съоръжения.“;

ббб) създава се подточка 11.1а:

„11.1а За корабите, построени на или след
1 юли 2019 г., пожарникарската екипировка
трябва да отговаря на изискванията на Кодекса
за системите за противопожарна безопасност.“;

ввв) създава се подточка 11.4а:

„11.4а Пожарникарска комуникация:
Корабите, за които се изисква да разполагат
на борда с най-малко една пожарникарска екипировка и са построени на или след 1 януари
2018 г., трябва да имат на борда най-малко два
двупосочни преносими радиотелефонни апарата за
ббб) думите „Забележки към таблици 5.1
всеки пожарникарски екип с цел осъществяване
и
5.2“
накрая се заличават и таблица 5.1 се
на комуникация между пожарникарите. За корабите, използващи като гориво втечнен природен
изменя така:
„Таблица 5.1
Противопожарна цялост на вертикалните прегради, отделящи прилежащи помещения
Помещения
(1)
(2)
(3)
Пунктове за управ (1) A-0 (а) A-0
A-60
ление
Коридори
(2)
C (д) B-0 (д)
Ж илищни помеще- (3)
ния
Стълбища

(4)

С ервизн и помеще ния (ниска опасност)
(undefined)
Машинни отделения
категория А
Други машинни отделения
Багажни отделения
Сервизни помещения
(висока опасност)
Открити палуби
Специална категория
помещения

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

C ( д)

(4)
A-0

(5)
A-15

(6)
(7)
A-60 A-15

(8)
(9)
A-60 A-60

(10)
(*)

(11)
A-60

А-0
B-0
A-0
B-0
A-0
B-0

B-0 (д)

A-60 A-0

A-0

(*)

A-15

B-0 (д)

A-60 A-0

A-0

(*)

A-0 (а)
B-0 (д)
C ( д)

A-60 A-0

A-0

A-30
A-0 (г)
A-15

A-60 A-0

A-0

A-15
A-0 (г)
A-15
A-0 (г)
A-15
A-0 (г)
A-0

(*)

A-0

A-60

(*)

(а)
( д)
(а)
( д)
(а)
( д)

A-0

A-0 (б) A-0
(*)

(*)
(*)
(*)

A-0
A-60

A-0

(*)

A-0

A-0
A-0 (б)

(*)
(*)

A-0
A-30
A-0
A-0

“
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ввв) създава се таблица 5.1(а):
„Следната таблица се прилага за ВСИЧКИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C и D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ
СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2018 Г.:
Таблица 5.1(а)
Противопожарна цялост на вертикалните прегради, отделящи прилежащи помещения
Помещения

(1)

Пунктове за управление

(1)

Коридори

(2)

Жилищни помещения

(3)

Стълбища

(4)

Сервизни помещения
(ниска опасност)

(5)

Машинни отделения
категория А

(6)

Други машинни отделения

(7)

Багажни отделения

(8)

Сервизни помещения
(висока опасност)

(9)

Открити палуби

(10)

A-0(в)

(2)

(3)

A-0

А-60

C(д)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

(*)

A-60

B-0(д) A-0(а)
B-0(д)

B-0(д)

A-60

A-0

A-0

A-15
А-0(г)

(*)

A-30

C(д)

A-0(а)
B-0(д)

B-0(д)

A-60

A-0

A-0

A-15
A-0(г)

(*)

A-30
А-0(г)

A-0(а)
B-0(д)

A-0(а)
B-0(д)

A-60

A-0

A-0

A-15
A-0(г)

(*)

A-30

C(д)

A-60

A-0

A-0

A-0

(*)

A-0

(*)

A-0

A-0

A-60

(*)

A-60

A-0

(*)

A-0

A-0

(*)

A-0

A-0(б)

(*)

A-30

A-0

(5)

A-0(б) A-0
(*)

(10)

(11)

A-0

Помещения от спе- (11)
циални категории и
ро-ро помещения

A-30

“
ггг) таблица 5.2 се изменя така:
„Таблица 5.2
Противопожарна цялост на палуби, отделящи прилежащи помещения
Помещения под
Помещения над

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
(*)

(11)

Пунктове за управление

(1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

A-30

Коридори

(2)

A-0

(*)

(*)

A-0

(*)

A-60

A-0

A-0

A-0

(*)

A-0

Жилищни помещения

(3)

A-60 A-0

(*)

A-0

(*)

A-60

A-0

A-0

A-0

(*)

A-30
A-0 (г)

Стълбища

(4)

A-0

A-0

A-0

(*)

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

(*)

A-0

Сервизни помещения
(ниска опасност)

(5)

A-15

A-0

A-0

A-0

(*)

A-60

A-0

A-0

A-0

(*)

A-0

Машинни отделения
категория А

(6)

A-60 A-60

A-60

A-60

A-60

(*)

A-60(е)

A-30

A-60

(*)

A-60

Други машинни отделения

(7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

(*)

A-0

A-0

(*)

A-0

Багажни отделения

(8)

A-60 A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

(*)

A-0

(*)

A-0

Сервизни помещения
(висока опасност)

(9)

A-60 A-30

A-30

A-30

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

(*)

A-30

Открити палуби

(10) (*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

–

A-0

A-15

A-0

A-30

A-0

A-0

A-30

A-0

A-0

A-0 ( ) A-0 ( ) A-0 ( )
г

(*)

Специална категория (11) A-60 A-15
помещения

г

(*)
A-30

г

A-0 (г)

“
ддд) създава се таблица 5.2(а):
„Следната таблица се прилага за ВСИЧКИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C и D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ
СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2018 Г.:
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Таблица 5.2(а)
Противопожарна цялост на палуби, отделящи прилежащи помещения
Помещения под ↓
Помещения над →

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Пунктове за управление

(1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

(*)

A-60

Коридори

(2)

A-0

(*)

(*)

A-0

(*)

A-60

A-0

A-0

A-0

(*)

A-30

Жилищни помещения

(3)

A-60

A-0

(*)

A-0

(*)

A-60

A-0

A-0

A-0

(*)

A-30
A-0(г)

Стълбища

(4)

A-0

A-0

A-0

(*)

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

(*)

A-30

Сервизни помещения
(ниска опасност)

(5)

A-15

A-0

A-0

A-0

(*)

A-60

A-0

A-0

A-0

(*)

A-0

Машинни отделения
категория А

(6)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

(*)

A-60(е)

A-30

A-60

(*)

A-60

Други машинни отделения

(7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

(*)

A-0

A-0

(*)

A-0

Багажни отделения

(8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

(*)

A-0

(*)

A-0

Сервизни помещения
(висока опасност)

(9)

A-60

A-30
A-0(г)

A-30 A-30 A-0
A-0(г) A-0(г)

A-60

A-0

A-0

A-0

(*)

A-30

Открити палуби

(10)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

–

A-0

Помещени я от специални категории и
ро-ро помещения

(11)

A-60

A-30

A-30 A-30
A-0(г)

A-0

A-60

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30

(*)

Забележки, които се отнасят за таблици 5.1,
5.1(а), 5.2 и 5.2(а), според случая:
(а) За да се изясни коя стойност се прилага, вж.
правила II-2/Б/3 и 8.
(б) Когато помещенията спадат към категория
с един и същ номер и има обозначение „б“ като
степен, вертикална преграда или палуба от посочения в таблицата клас се изисква само когато
прилежащите помещения, например от категория
9, служат за различни цели. За камбуз в близост
до друг камбуз не се изисква вертикална преграда, но за камбуз в близост до помещение с бои се
изисква вертикална преграда клас „A-0“.
(в) Вертикални прегради, отделящи кабината на
щурвала от помещението с морски карти, могат
да бъдат от клас „B-0“.
(г) Виж параграфи .2.3 и .2.4 от настоящото
правило.
(д) С оглед прилагането на правило 2.1.2 „B-0“
и „C“ в таблици 5.1 и 5.1(а) следва да бъдат разбирани като „A-0“.
(е) Не е необходимо поставянето на противопожарна изолация за машинно отделение от категория
7, ако за него рискът от пожар е малък или нулев.
(*) Когато в таблиците е посочена звездичка,
съответната разделителна повърхност се изгражда
от стомана или друг подобен материал, но не се
изисква да е от стандартен клас „А“. На корабите,
построени на или след 1 януари 2003 г. обаче, когато
целостта на палубата, с изключение на пространството по категория 10, е нарушена за прокарване
на електрически кабели, тръби и вентилационни
канали, съответните отвори се запушват, за да не
се допусне преминаване на пламък и дим. Разделителните повърхности между пунктовете за
управление (аварийните генератори) и откритите
палуби могат да имат въздушни вентилационни
отвори без средства за затварянето им, освен
когато има инсталирана стационарна противопожарна система с газ. За целите на прилагането на
правило II-2/Б/2.1.2 звездичката в таблици 5.2 и

5.2(а), с изключение на категории 8 и 10, следва
да бъде разбирана като „A-0“.“;

бб) в т. 6 „Аварийни изходи (правило 28)“
се създава подточка 6.2.3.4:

„КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C и D, ПОСТРОЕНИ
НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2018 Г.
6.2.3.4 Осигуряват се два аварийни изхода
от машинното отделение. Поне един от тези
аварийни изходи трябва да осигурява постоянна противопожарна защита до достигането на
безопасно място извън машинното отделение.“;

вв) в т. 9 заглавието се изменя така:

„9. Вентилационни системи на кораби, построени преди 1 януари 2018 г. (правило 32)“;

гг) създава се т. 9а:

„9а Вентилационни системи на кораби
КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ
НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2018 Г.
9a.1 Общи изисквания
9a.1.1 Вентилационните тръби, включително
едно- и двустенни, се изработват от стомана
или друг равностоен материал, с изключение
на късите гъвкави връзки с дължина, непревишаваща 600 mm, които се използват за свързване на вентилаторите с тръбите в помещения
с климатични инсталации. Освен ако изрично
е указано друго в параграф 1.6, всеки друг материал, използван при изграждането на тръби,
включително изолацията, също следва да бъде
незапалим. Не е необходимо обаче късите тръби с дължина, непревишаваща 2 m, и с площ
на свободната част на сечението (терминът
„свободна част на сечението“ означава, че дори
за предварително изолирана тръба площта се
изчислява въз основа на вътрешните размери
на самата тръба, а не на изолацията) не по-голяма от 0,02 m 2 , да са изработени от стомана
или друг равностоен материал, при условие че
са изпълнени следните условия:
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9a.1.1.1 тръбите са изработени от незапалим
материал, който може да бъде покрит от вътрешната и външната страна с мембрани, забавящи
разпространението на пламъка, и във всички
случаи с топлина на изгаряне, непревишаваща
45 MJ/m 2 от повърхността им за използваната
дебелина; топлината на изгаряне се изчислява
съгласно препоръките, публикувани от Международната организация по стандартизация, по-специално публикацията ISO 1716:2002 „Изпитвания
за реакция на огън на строителни продукти.
Определяне на топлината на изгаряне“;
9a.1.1.2 тръбите се използват само в края на
вентилационната система; и
9a.1.1.3 тръбите се разполагат не по-близо
от 600 mm, измерени по тяхното протежение,
от отвор в разделителна повърхност от класове
„A“ или „B“, включително при продължаващи
тавани клас „B“.
9a.1.2 В съответствие с Кодекса за процедурата
за изпитване на противопожарната безопасност
се провежда изпитване на следното:
9a.1.2.1 противопожарните клапани, включително съответните им устройства за управление,
въпреки че не се изисква изпитване за клапани,
разположени в долния край на тръбата в изпускателните тръби от камбузите, които трябва да
бъдат от стомана и да са в състояние да спират
тягата по тръбата; и
9a.1.2.2 преминаването на тръби през разделителни повърхности от клас „А“, въпреки че не се
изисква изпитване, когато към вентилационните
тръби директно са свързани стоманени ръкави
посредством нитови или винтови съединения
или заваряване.
9a.1.3 Противопожарните клапани да са леснодостъпни. Когато те са разположени зад тавани
или облицовки, тези тавани или облицовки се
оборудват с отвор за извършване на проверки,
на който е отбелязан идентификационният номер
на клапана. Идентификационният номер на противопожарния клапан се поставя и върху всички
устройства за управлението му от разстояние.
9a.1.4 Вентилационните тръби да са снабдени
с отвори за проверка и почистване. Отворите да
са в близост до противопожарни клапани.
9a.1.5 Главните смукателни и изпускателни
отвори на вентилационните системи да могат да
се затварят от външната страна на помещенията,
които те вентилират. Средствата за затваряне
да са леснодостъпни, както и ясно и трайно
обозначени и да показват работното положение
на механизма за затваряне.
9a.1.6 Да няма запалими уплътнения във
фланцови връзки на вентилационни тръби на
разстояние до 600 mm от отвори в разделителни
повърхности от класове „А“ или „Б“ и в тръби,
чиято конструкция се изисква да бъде от клас „А“.
9a.1.7 Да няма вентилационни отвори или
проводи за стабилизиране на въздуха между
две вътрешни пространства освен в случаите,
разрешени съгласно правило II-2/Б/7.7.
9a.2 Разполагане на тръбите
9a.2.1 Вентилационните системи за машинните отделения от категория А, помещенията
за а в т омо би л и, т оварн и т е помещен и я т и п
ро-ро, камбузите, помещенията от специални
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категории и товарните отделения се отделят
едни от други и от вентилационните системи,
които обслужват другите пространства. Не е
необходимо обаче вентилационните системи на
камбузите на пътническите кораби, превозващи не повече от 36 пътници, да бъдат напълно
отделени от другите вентилационни системи, а
те могат да се обслужват от отделни тръби на
вентилационно съоръжение, обслужващо други
помещения. В такъв случай във вентилационната
тръба на камбуза в близост до вентилационния
агрегат се инсталира автоматичен противопожарен клапан.
9a.2.2 Вентилационните тръби на машинните
отделения от категория А, камбузите, помещенията за автомобили, помещенията тип ро-ро
или помещенията от специални категории не
трябва да преминават през жилищни помещения,
сервизни помещения или пунктове за управление, ако не отговарят на условията, посочени в
параграф .2.4.
9a.2.3 Вентилационните тръби на жилищните помещения, сервизните помещения или
пунктовете за управление не трябва да преминават през машинни отделения от категория А,
камбузи, помещения за автомобили, помещения
тип ро-ро или помещения от специални категории, ако не отговарят на условията, посочени
в параграф .2.4.
9a.2.4 Съгласно изискванията на параграфи
.2.2 и .2.3 тръбите:
9a.2.4.1.1 са изработени от стомана с дебелина
най-малко 3 mm за тръбите със свободна част
на сечението под 0,075 m 2 , най-малко 4 mm за
тръбите, за които тази свободна част е между
0,075 m 2 и 0,45 m 2 , и най-малко 5 mm за тръбите,
за които тя е по-голяма от 0,45 m 2;
9a.2.4.1.2 се поддържат или подсилват в съответствие с предназначението;
9a.2.4.1.3 са оборудвани с автоматични противопожарни клапани в близост до разделителните
повърхности, през които преминават; и
9a.2.4.1.4 са изолирани за стандартен клас „А60“ от разделителните повърхности на помещенията, които обслужват, до точка на разстояние
най-малко 5 m от всеки противопожарен клапан;
или
9a.2.4.2.1 са изработени от стомана в съответствие с параграфи .2.4.1.1 и .2.4.1.2; и
9a.2.4.2.2 са изолирани за стандартен клас
„ А- 60“ във вси чк и помещени я, п рез кои т о
преминават, с изключение на случаите, когато
преминават през помещения от категории 9 или
10, определени в правило II-2/Б/4.2.2.
9a.2.5 За целите на параграфи .2.4.1.4 и .2.4.2.2
тръбите се изолират по цялата външна повърхност по тяхното сечение. Тръби, които са външни,
но са в близост до определено пространство и
имат една или повече общи повърхности с него,
се считат за преминаващи през определеното
пространство и се изолират по повърхността,
която е обща с пространството, на разстояние
450 mm от тръбата (схеми на тези разположения
се съдържат в единните тълкувания в глава II-2
на Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море (SOLAS) (MSC.1/
Circ. 1276).
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9a.2.6 Когато е необходимо вентилационна
тръба да преминава през разделителна повърхност на главна вертикална зона, непосредствено
до разделителната повърхност се монтира автоматичен противопожарен клапан. Той трябва да
може да бъде затварян и ръчно от всяка страна
на разделителната повърхност. Мястото, от което
се управлява клапанът, трябва да е леснодостъпно и да е обозначено ясно и забележимо.
Тръбата между разделителната повърхност и
клапана се изработва от стомана в съответствие
с параграфи .2.4.1.1 и .2.4.1.2 и се изолира поне
до същата степен на противопожарна цялост
като тази на разделителната повърхност, през
която преминава. Клапанът се оборудва поне
от едната страна на разделителната повърхност
с индикаторно устройство, което ясно указва
работното му положение.
9a.3 Подробности за противопожарните клапани и преминаванията на тръби
9a.3.1 Тръбите, преминаващи през разделителни повърхности от клас „А“, трябва да отговарят
на следните изисквания:
9a.3.1.1 когато тънка тръба със свободна част
на сечението, равна на или по-малка от 0,02 m 2 ,
преминава през отвор в разделителна повърхност от клас „А“, в отвора се монтира стоманен
ръкав с дебелина най-малко 3 mm и дължина
най-малко 200 mm, разпределена препоръчително
на по 100 mm от всяка страна на вертикалната
преграда, а при палубите – монтиран изцяло
върху долната страна на палубите, през които
преминава тръбата;
9a.3.1.2 когато вентилационни т ръби със
свобод на час т на с ечен ие т о, по -г ол я ма о т
0,02 m 2 , но не повече от 0,075 m 2 , преминават
през отвори в разделителни повърхности от клас
„А“, в отворите се монтират покриващи тръбите
стоманени ръкави; тръбите и ръкавите трябва
да са с дебелина най-малко 3 mm и дължина
поне 900 mm; за преминаването през вертикални
прегради е препоръчително тази дължина да
бъде разделена на по 450 mm от всяка страна на
вертикалната преграда; тези тръби или ръкавите,
които ги покриват, трябва да са противопожарно
изолирани; изолацията трябва да е най-малко
със същата противопожарна цялост като тази
на разделителната повърхност, през която преминава тръбата; и
9a.3.1.3 автоматични противопожарни клапани трябва да се монтират във всички тръби
със свободна част на сечението, по-голяма от
0,075 m 2 , които преминават през разделителни
повърхности от клас „А“; всеки клапан се монтира в близост до разделителната повърхност,
през която преминава тръба, като тръбата между
клапана и пресичаната разделителна повърхност сe изработва от стомана в съответствие с
параграфи .2.4.2.1 и .2.4.2.2; противопожарните
клапани трябва да функционират автоматично,
но да могат да бъдат затваряни и ръчно от двете
страни на разделителната повърхност; клапанът
се оборудва с индикаторно устройство, което ясно
да показва работното положение на клапана;
противопожарни клапани обаче не се изискват,
когато тръбите преминават през помещения,
заобиколени от разделителни повърхности от
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клас „А“, без да обслужват тези помещения, при
условие че тези тръби са със същата противопожарна цялост като тази на разделителните
повърхности, през които преминават; тръба със
сечение над 0,075 m 2 не може да се разделя на
по-малки тръби преди преминаването през разделителна повърхност от клас „А“, които след това
преминаване да се съединят с продължението
на първоначалната тръба – всичко това с цел да
се избегне монтирането на клапана, изискван
съгласно настоящата разпоредба.
9a.3.2 Когато вентилационни тръби със свободна част на сечението, по-голяма от 0,02 m 2 ,
преминават през отвори във вертикални прегради
от клас „B“, в тези отвори се монтират покриващи тръбите стоманени ръкави с дължина 900
mm, разделена препоръчително на по 450 mm от
всяка страна на вертикалните прегради, освен
ако за тази дължина тръбата е от стомана.
9a.3.3 Трябва да е възможно ръчното управ
ление на всичк и противопожарни к лапани.
Клапаните трябва да са оборудвани с механично
устройство за пряко задействане или като алтернатива – с електрическо, хидравлично или
пневматично управление за затваряне. Трябва да
е възможно управлението на всички клапани и
от двете страни на разделителната повърхност.
Автоматичните противопожарни клапани, включително тези, които могат да бъдат управлявани
дистанционно, трябва да са оборудвани с безотказен механизъм, който да затвори клапана
при пожар, дори в случай на прекъсване на
електрическото захранване или намаляване на
хидравличното или пневматичното налягане.
Трябва да е възможно дистанционно управляемите противопожарни клапани на място да
бъдат ръчно отваряни отново.
9a.4 Вентилационни системи на пътнически
кораби, превозващи повече от 36 пътници
9a.4.1 В допълнение към изискванията от
раздели .1, .2 и .3 вентилационните системи
на пътнически кораби, превозващи повече от
36 пътници, трябва да отговарят и на следните
изисквания:
9a.4.1.1 По принцип вентилаторите да са
разположени така, че тръбите, които достигат
различни пространства, да остават в главната
вертикална зона.
9a.4.1.2 Стълбищните клетки трябва да се
вентилират и обслужват от отделна вентилационна система (за отвеждане на въздуха от тях
и подаване на свеж въздух), която не обслужва
никое друго пространство.
9a.4.1.3 Тръбите независимо от тяхното сечение, обслужващи повече от едно междупалубно
жилищно помещение, сервизно помещение или
пункт за управление, се оборудват, в близост
до преминаването им през всяка палуба към
такива помещения, с автоматичен противодимен
клапан, който също така трябва да може да бъде
затварян ръчно от защитената палуба над клапана. Когато един вентилатор обслужва повече от
едно междупалубно пространство чрез отделни
тръби в главна вертикална зона, като всяка от
тях е предназначена за отделно междупалубно
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пространство, всяка тръба трябва да е снабдена
с ръчно управляем противодимен клапан, монтиран в близост до вентилатора.
9a.4.1.4 Вертикалните тръби при необходимост
се изолират съгласно изискванията в таблици
4.1 и 4.2. Тръбите се изолират съгласно изискванията за палубите между пространството,
което обслужват, и съответното пространство,
според случая.
9a.5 Изпускателни тръби от камбузите
9a.5.1 Изисквания за пътнически кораби,
превозващи повече от 36 пътници
9a.5.1.1 В допълнение към изискванията от
раздели .1, .2 и .3 изпускателните тръби от камбузите се изграждат в съответствие с параграфи
.2.4.2.1 и .2.4.2.2 и се изолират до стандартен
клас „А-60“ във всички жилищни помещения,
сервизни помещения или пунктове за управление, през които преминават. Освен това те се
оборудват със:
9a.5.1.1.1 утаител за мазнини, който може
лесно да се отстранява за почистване, освен ако
е инсталирана одобрена алтернативна система
за отстраняване на мазнини;
9a.5.1.1.2 противопожарен клапан, разположен
в долния край на тръбата при връзката между
тръбата и абсорбатора в камбуза, който се управлява автоматично и дистанционно, както
и дистанционно у правл яем противопожарен
клапан, разположен в горния край на тръбата в
близост до нейния изход;
9a.5.1.1.3 стационарно средство за гасене на
пожар в тръбата; пожарогасителните системи
трябва да отговарят на препоръките, публикувани от Международната организация по стандартизация, по-специално в публикацията ISO
15371:2009 „Кораби и морски технологии – пожарогасителни системи, предназначени за защита
на фритюрниците и уредите за варене и печене
в камбузите“;
9a.5.1.1.4 механизми за дистанционно управление за спиране на изпускателните и захранващите
вентилатори, за задействане на противопожарните клапани, посочени в параграф .5.1.1.2, и
за задействане на пожарогасителната система,
които се разполагат близо до входа на камбузите;
ако монтираната система е с няколко разклонения, тогава до горепосочените механизми за
управление се монтира устройство за затваряне
от разстояние на всички разклонения, изпускащи през една и съща главна тръба, преди в
системата да се пусне пожарогасителен агент; и
9a.5.1.1.5 под ход ящо разположени отвори
за проверка и почистване, включително един,
разположен в близост до изпускателния вентилатор, и един, монтиран в долния край, където
се натрупват мазнини.
9a.5.1.2 Изпускателните тръби от готварски
печки за готварско оборудване, инсталирано
на открити палуби, трябва да отговарят на
изискванията по параграф .5.1.1, според случая,
когато преминават през жилищни помещения
и л и помещен и я, в кои т о и ма за па л и т ел н и
материали.
9a.5.2 Изисквания за пътнически кораби,
превозващи не повече от 36 пътници
Когато преминават през жилищни помещения или помещения, в които има запалителни
материали, изпускателните тръби от готварски
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печки в камбузите се изграждат в съответствие с
параграфи .2.4.1.1 и .2.4.1.2. Всички изпускателни
тръби се оборудват със:
9a.5.2.1 утаител за мазнини, който може лесно
да се отстранява за почистване;
9a.5.2.2 противопожарен клапан, разположен
в долния край на тръбата при връзката между
тръбата и абсорбатора в камбуза, който се управлява автоматично и дистанционно, както
и дистанционно управл яем противопожарен
клапан, разположен в горния край на тръбата в
близост до нейния изход;
9a.5.2.3 механизъм за спиране на изпускателните и захранващите вентилатори, който може
да се задейства от камбуза; и
9a.5.2.4 стационарно средство за гасене на
пожар в самата тръба.
9a.6 Вентилационни помещения, обслужващи
машинни отделения категория А, в които има
двигател с вътрешно горене
9a.6.1 Когато вентилационно помещение обслужва само такова съседно машинно отделение
и не е отделено от него чрез противопожарна
разделителна повърхност, механизмите за зат
варяне на вентилационната тръба или тръбите,
обслужващи машинното отделение, се разполагат
извън вентилационното помещение и машинното
отделение.
9a.6.2 Когато вен т и лац ионно помещение
обслужва такова машинно отделение, както и
други помещения, и е отделено от машинното
отделение чрез разделителна повърхност от клас
„A-0“, включително отворите, механизмите за
затваряне на вентилационната тръба или тръби
за машинното отделение могат да бъдат разположени във вентилационното помещение.
9a.7 Вен т и лационни системи за пера лни
помещения на пътнически кораби, превозващи
повече от 36 пътници
Изпускателните тръби от пералните и сушилните помещения от категория 13, определени в
правило II-2/Б/4.2.2, се оборудват със:
9a.7.1 филтри, които могат лесно да се отстраняват за почистване;
9a.7.2 противопожарен клапан, разположен
в долния край на тръбата, който се управлява
автоматично и дистанционно;
9a.7.3 механизми за дистанционно управление
за спиране на изпускателните и захранващите
вентилатори от самото помещение и задействане на противопожарния клапан, посочен в
параграф .7.2; и
9a.7.4 подходящо разположени отвори за проверка и почистване.“;

дд) в т. 13 „Стационарни системи за детектори за пожар и противопожарна аварийна сигнализация и автоматична система за
пръскачките, детекторите за пожар и противопожарната аварийна сигнализация (правило
14) (правило 36)“ се създават подточки 13.4,
13.5 и 13.6:

„КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C и D, ПОСТРОЕНИ
НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2018 Г.
13.4 Стационарна система от детектори за
пожар и противопожарна аварийна сигнализация
от одобрен вид, в съответствие с приложимите
изисквания на правило II-2/A/9, се инсталира в
машинни отделения, когато:
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13.4.1 е одобрено инсталирането на системи
и оборудване за автоматично и дистанционно
управление вместо постоянно обслужване на
отделението от екипаж; и
13.4.2 за главното задвижване и свързаните с
него машини, включително основния източник
на електрическо захранване, е предвидено различно равнище на автоматично и дистанционно
управление и те са под постоянен надзор от
персонал от контролен пункт.
13.5 Стационарна система от детектори за
пожар и противопожарна аварийна сигнализация
от одобрен вид, в съответствие с приложимите
изисквания на правило II-2/А/9, се инсталира в
затворени помещения, в които се намират пещи
за изгаряне на отпадъци.
13.6 По отношение на стационарната система
от детектори за пожар и противопожарна аварийна сигнализация, изисквана съгласно правила
II-2/Б/13.4 и 13.5, се прилага следното:
Системата от детектори за пожар се проектира, а детекторите се разполагат така, че бързо
да се установява възникването на пожар във
всяка част от тези помещения и при всякакви
нормални условия на работа на двигателя и
режими на работа на вентилационната система
в зависимост от възможните температури на
околната среда. Не се позволява в детекторни
системи да се използват само температурни
датчици, с изключение на помещенията с ограничена височина и случаите, в които употребата
им е особено подходяща. Детекторната система
трябва да подава звукови и визуални сигнализации, като и двата вида ясно да се различават от
сигнализациите от всяка друга система, която
не предупреждава за пожар, на достатъчен брой
места, откъдето могат да бъдат чути и видени на
щурманския мостик и от отговорния инженер.
Когато на щурманския мостик няма членове
на екипажа, звукът на сигнализацията трябва
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да се чува на мястото, където отговорен член
на екипажа дава дежурство.
След инсталирането системата се изпитва
при различни условия на работа на двигателя и
на вентилационната система.“;

ее) в т. 14 „Защита на специална категория
помещения (правило 37)“:
ааа) подточка 14.1.1.2 се изменя така:
„14.1.1.2 Изискванията на правила II-2/А/12,
II-2/Б/7, II-2/Б/9 и II-2/Б/9а относно запазване
на целостта на вертикалните зони се прилагат
по един и същ начин за палубите и вертикалните
прегради, които формират границите, отделящи
хоризонталните зони една от друга, както и от
останалата част на кораба.“;

ббб) подточка 14.2.2 се изменя така:

„14.2.2 На новите кораби, построени преди
1 януари 2018 г., превозващи не повече от 36
пътници, и на съществуващите кораби клас
B, превозващи повече от 36 пътници, граничните вертика лни прегради на помещени ята
от специална категория се изолират според
изискванията за помещенията от категория 11,
определени в таблица 5.1 от правило II-2/Б/5, а
хоризонталните граници – според изискванията
за помещенията от категория 11, определени
в таблица 5.2 от правило II-2/Б/5. На новите
кораби, построени на или след 1 януари 2018 г.,
превозващи не повече от 36 пътници, граничните вертика лни прегради на помещени ята
от специална категория се изолират според
изискванията за помещенията от категория 11,
определени в таблица 5.1(а) от правило II-2/Б/5, а
хоризонталните граници – според изискванията
за помещенията от категория 11, определени в
таблица 5.2(а) на правило II-2/Б/5.“

3. В глава III „СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА“
се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 2 „Комуникации, спасителни съдове
и спасителни лодки, лични животоспасяващи
средства (правила 6, 7, 17, 18, 21 и 22)“, подточка 2.6 таблицата се изменя така:

„
Помещения

B

Брой на лицата (N)

C

D

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

– съществуващи кораби

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

– нови кораби

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

Дежурни лодки ( ) ( )

1

1

1

1

1

1

Спасителни пояси (6)

8

8

8

4

8

4

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

Брой на пътниците (P)
Капацитет на спасителните съдове (1) (2) (3) (4):

4

5

Спасителни жилетки ( ) ( ) ( ) ( )
8

9

12

13

Детски спасителни жилетки ( ) ( )
9

13

Спасителни жилетки за бебета ( ) ( )

0,025 P 0,025 P 0,025 P

0,025 P 0,025 P

0,025 P

Сигнални фалшфойери (7)

12

12

12

12

6

Спасителни въжета и приспособления ( )

1

1

1

1

Радарни предаватели

1

1

1

1

1

1

Двупосочни VHF радиотелефонни апарати

3

3

3

3

3

2

10

13

14

6
–

–
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(1) Спасителните съдове могат да бъдат спасителни лодки или спасителни салове, или съчетание
от тях, отговарящи на изискванията на правило
II/2.2. Ако е доказано, че пътуването е безопасно
и/или климатичните условия в зоната на пътуване
са благоприятни, администрацията на държавата
на знамето може, като вземе предвид препоръките
в MSC/Circ. 1046 на ИМО, да допусне използването
на следните съдове, ако това не се отхвърля от
държавата членка домакин:
а) открити обръщаеми надуваеми спасителни
салове, които не отговарят на изискванията на
раздел 4.2 или 4.3 от Кодекса за спасителните
средства (LSA), при условие че тези спасителни
салове изцяло отговарят на изискванията съгласно
приложение 10 към Кодекса за високоскоростни
плавателни съдове от 1994 г., а за корабите, построени на или след 1 януари 2012 г. – съгласно
приложение 11 към Кодекса за високоскоростни
плавателни съдове от 2000 г.;
б) спасителни салове, неотговарящи на изискванията по параграфи 4.2.2.2.1 и 4.2.2.2.2 от Кодекса
LSA относно изолацията срещу студ на пода на
спасителния сал.
Спасителните съдове за съществуващите кораби категории B, C и D трябва да отговарят на
съответните правила на Конвенцията SOLAS 74 за
съществуващи кораби, изменена на 17 март 1998 г.
Пътническите ро-ро кораби трябва да отговарят
на изискванията на правило III/5-1, според случая.
Система или системи за евакуация в открито
море, отговарящи на изискванията по раздел 6.2
от Кодекса LSA, могат да се заменят с равностойния капацитет на спасителните салове съгласно
таблицата, включително съоръженията за пускане
във вода, според случая.
(2) Спасителните съдове се разпределят по възможност равномерно от всяка страна на кораба.
(3) Общият/обединеният капацитет на спасителните съдове, вк лючително допълнителните
спасителни салове, трябва да отговаря на изискванията от таблицата по-горе, т.е. 1,10 N = 110 %
и 1,25 N = 125 % от общия брой на лицата (N),
които корабът има право да превозва. Превозват
се достатъчен брой спасителни съдове, за да се
гарантира, че ако някой от спасителните съдове
се загуби или се окаже повреден, останалите
спасителни съдове могат да поемат общия брой
на лицата, които корабът има право да превозва.
Ако изискването за съхраняване на спасителните
салове от правило III/7.5 не е спазено, може да се
изискат допълнителни спасителни салове.
(4) Броят на различните видове спасителни и/
или дежурни лодки трябва да бъде достатъчен, за
да се гарантира, че при напускане на кораба от
общия брой лица, който корабът има право да
превозва, всяка от спасителните и/или дежурните
лодки води не повече от девет спасителни сала.
(5 ) Съоръженията за спускане на дежурните
лодки трябва да отговарят на изискванията на
правило III/10.
Ако дадена дежурна лодка отговаря на изискванията по раздели 4.5 или 4.6 от Кодекса
LSA, тя може да бъде включена в капацитета на
спасителните съдове, посочен в горната таблица.
Спасителна лодка може да се счита за дежурна
лодка, при условие че тя и нейните съоръжения за
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спускане и изтегляне отговарят и на изискванията
за дежурните лодки.
На пътническите ро-ро кораби най-малко една
от дежурните лодки, ако има изискване за наличие на такава лодка, трябва да бъде бързоходна
дежурна лодка, отговаряща на изискванията на
правило III/5-1.3.
Когато а дминист рац и я та на д ържавата на
знамето счита, че монтирането на дежурна лодка
или бързоходна дежурна лодка на борда на даден
кораб е физически невъзможно, такъв кораб може
да бъде освободен от задължението да превозва
дежурна лодка, при условие че корабът отговаря
на всички долупосочени изисквания:
а) корабът е пригоден за спасяване на човек в
беда във водата;
б) спасяването на човек в беда може да бъде
наблюдавано от щурманския мостик; и
в) корабът е достатъчно маневрен, за да се
приближи и спаси хора при най-неблагоприятни
условия.
(6) От всяка страна на кораба поне един спасителен пояс е снабден със спасително въже, чиято
дължина е поне два пъти по-голяма от височината, на която е закрепен той над водолинията
при най-ненатоварено състояние на кораба при
плаване, или е с дължина 30 метра, като се взема
по-голямата от двете стойности.
Два спасителни пояса се снабдяват със самозадействащи се димни сигнални ракети и само
включващи се светлини; трябва да е възможно
бързото им хвърл яне от щу рманск и я мостик.
Останалите спасителни пояси се снабдяват със
самовключващи се светлини в съответствие с
изискванията по параграф 2.1.2 от Кодекса LSA.
(7 ) На щурманския мостик или на пулта за
управление се съхраняват сигнални фалшфойери,
отговарящи на изискванията на параграф 3.1 от
Кодекса LSA.
(8) За всяко лице, което работи на открито място
на борда, се осигурява надуваема спасителна жилетка. Тези надуваеми спасителни жилетки могат
да се включат в общия брой на спасителните жилетки, изисквани съгласно настоящата директива.
(9) Осигуряват се няколко спасителни жилетки,
подходящи за деца, като броят им е най-малко
10 % от броя на пътниците на борда или по-голям, ако може да е необходим за осигуряването
на спасителна жилетка за всяко дете.
(10) Осигуряват се няколко спасителни жилетки,
подходящи за бебета, като броят им е най-малко
2,5 % от броя на пътниците на борда или по-голям, ако може да е необходим за осигуряването
на спасителна жилетка за всяко бебе.
(11) На всички кораби се осигурява достатъчен
брой спасителни жилетки за лицата на вахта и за
използване на отдалечени пунктове със спасителни
съдове. Спасителните жилетки за лицата на вахта
се съхраняват на мостика, в контролния пункт за
машинното отделение и на всяко друго място с
присъствие на вахтен екипаж.
Всички пътнически кораби трябва да бъдат
приведени в съответствие с изискванията съгласно
бележки под линия 12 и 13 не по-късно от първата
периодична проверка след 1 януари 2012 г.
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(12) Ако осигурените спасителни жилетки за
възрастни не са предназначени за лица, тежащи
над 140 kg и с гръдна обиколка над 1750 mm, на
борда на кораба се осигурява достатъчен брой
подход ящи приспособлени я, чрез които да се
осигури закрепването на спасителните жилетки
към такива лица.
(13) На всички пътнически кораби всяка спасителна жилетка се снабдява със светлинно устройство в съответствие с изискванията по параграф
2.2.3 от Кодекса LSA. Всички пътнически ро-ро
кораби спазват изискванията на правило III/5.5.2.
(14) За кораби с дължина под 24 m не се изисква
на борда им да има и приспособления за хвърляне
на спасителни въжета.“;

б) в т. 9 „Съоръжения за спускане на спасителни съдове и за спасяване (правило 16)“
се създава подточка 9.2а:
„9.2а Най-късно при първото планирано поставяне на сух док след 1 януари 2018 г., но не по-късно
от 1 юли 2019 г., механизмите за спускане на спасителни лодки при натоварване, които не отговарят
на изискванията по параграфи 4.4.7.6.4 – 4.4.7.6.6
от Кодекса LSA, се заменят с оборудване, което
отговаря на изискванията на кодекса (*).
(*) Виж Насоките за оценка и подновяване на
системите за спускане и изтегляне на спасителни
лодки (MSC.1/Circ. 1392).“;

в) създава се т. 10а:

„10а Спасяване на хора от водата
КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C и D, ПОСТРОЕНИ
НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2018 Г.
10а.1 За всички кораби се изготвят специфични
за кораба планове и процедури за спасяване на
хора от водата, като се вземат предвид насоките,
разработени от ИМО (**). В плановете и процедурите се определят оборудването, предвидено
за целите на спасяването на хора от водата, и
мерките, които да се предприемат с цел свеждане до минимум на риска за бордовия персонал,
участващ в операциите по спасяването. Корабите, построени преди 1 януари 2018 г., трябва
да отговарят на това изискване не по-късно от
първата периодична проверка или обновяването
на оборудването за безопасност.
10а.2 Счита се, че пътническите ро-ро кораби, които спазват правило III/5-1.4, изпълняват
настоящото правило.
(**) Насоки за разработването на планове и
процедури за спасяване на хора от водата (MSC.1/
Circ. 1447).“;

г) в т. 13 „Обучение и тренировки за напускане на кораба (правила 19 и 30)“ се създава
подточка 13.9:

„13.9 Членове на екипажа, които имат отговорности по влизане в затворени помещения или
по спасяване, участват в тренировки за влизане
в затворено помещение и спасяване, които се
провеждат на борда на кораба на интервал,
определен от администрацията, но не по-рядко
от веднъж годишно:
13.9.1 Тренировки за влизане в затворени
помещения и спасяване:
13.9.1.1 Тренировките за влизане в затворено
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помещение и спасяване следва да се планират и
изпълняват по безопасен начин, като се вземат
под внимание, когато това е необходимо, насоките, предоставени в разработените от ИМО
препоръки (***).
13.9.1.2 Всяка тренировка за влизане в затворено помещение и спасяване включва:
13.9.1.2.1 проверка и използване на лични
предпазни средства, необходими за влизането;
13.9.1.2.2 проверка и използване на оборудване
и процедури за комуникация;
13.9.1.2.3 проверка и използване на уреди за
измерване на атмосферното налягане в затворени помещения;
13.9.1.2.4 проверка и използване на оборудване
и процедури за спасяване; и
13.9.1.2.5 инструкции за първа помощ и техники за реанимация.
(***) Вж. преработените препоръки за влизане
в затворено помещение на борда на кораби, приети
от ИМО с Резолюция A.1050(27).“;

д) създава се т. 14:

„14 Вписване на данни (правило 19.5)
НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C и D:
14.1 Датата, на която се провежда сбор, и
подробностите за тренировки за напускане на
кораба и противопожарни тренировк и, тренировки за влизане в затворено помещение
и спасяване, тренировки с други спасителни
средства и бордово обучение се вписват в такъв
бордови дневник, какъвто може да е предписан
от администрацията. Ако в определеното време
не се провежда пълен сбор, тренировка или обучение, в дневника се въвежда запис, посочващ
обстоятелствата и мащаба на проведения сбор,
тренировка или обучение.“

Допълнителна разпоредба
§ 4. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2016/844 на Комисията
от 27 май 2016 г. за изменение на Директива
2009/45/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ОВ, L 141/51
от 28 май 2016 г.).
Заключителни разпоредби
§ 5. В Наредба № 5 от 1 септември 2004 г.
за корабните документи (обн., ДВ, бр. 88 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2004 г., бр. 73
от 2005 г., бр. 9, 30 и 49 от 2009 г., бр. 54 от
2010 г., бр. 11 от 2011 г., бр. 39 от 2013 г. и
бр. 7 от 2015 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 26, ал. 4 думите „Наредбата относно правилата за безопасност и стандартите за пътнически кораби“ се заменят с
„Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата
за безопасност и стандартите за пътническите кораби (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.; изм.,
бр. 93 от 2014 г.)“.
2. Приложение № 14б към чл. 26, ал. 4 се
изменя така:
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„Приложение № 14б
към чл. 26, ал. 4
REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF TRANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
PASSENGER SHIP SAFETY
CERTIFICATE
This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment
Issued under the provisions of
the Ordinance No. 20 for „Safety rules and standart for passenger ships“ of Ministry of Transport,
Information Technology and Communications, and confirming compliance of
the vessel named hereatfer with the provisions of Directive 2009/45/EC of the European
Parliament and of the Council on safety rules and standart for passenger ships
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by THE MARITIME ADMINISTRATION OF BULGARIA
Particulars of Ship
Name of ship:
Port of Registry:
Distinctive Number or Letter:
IMO Number(1)
Length:
Number of passenger:
Gross tonage:
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction:
Date of initial survey
Sea Areas in which the ship is certified to operate (SOLAS Regulation IV/2)
Class of ship in accordance with the sea area in which the ship is certified to
operate, subject to following restrictions or additional requirements(3)

A1/A2/A3/A4(2)
A/B/C/D(2)

(1) IMO ship identification number in accordance with resolution A.600 (15), if any.
(2) Delete as appropriate.
(3) Record any restriction applicable by reason of either the route, area of operation or restricted period of operation
or any additional requirements due to specific local circumstances.
Initial (2)/ Periodical(2) survey
THIS IS TO CERTIFY:
1. that the ship has been surveyed in accordance with Article 12 of Directive 2009/45/EC;
2. that the survey showed that the ship complied with the requirements of Directive 2009/45/EC; and
3. that the ship is, under the authority conferred by Article 9(3) of Directive 2009/45/EC, exempted from the
follоwing requirements of the directive:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Conditions, if any, on which the exemption granted: ..............................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. that the following subdivision load lines have been assigned:
Subdivision load lines assigned and
marked on the ship’s side amidships
(regulation II-1/B/11)
C.1(1)
C.2
C.3

Freeboard
(in mm)

Remarks with regard to altеrnative
service conditions
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This certificate is valid until .................................................................................., in accordance with Article 12 of
(date of next periodical survey)
Directive 2009/45/EC.
Issued at ............................................................ on the ........ day of .............................................................. 20 .........
The undersigned declares that he is duly autorised by the said Flag State to issue this Passenger Ship Safety
Certificate
No.
Seal
DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTRATION:
The undersigned declares that he is duly autorised by the said Flag State to issue this Passenger Ship Safety
Certificate
(1) The arabic numerals following the letter „C“ in subdivision load line the notations may be replaced by Roman
numerals or lettеrs if the Administration of the Flag State consider this necessary to distinguish them form the
international subdivision load line notation.
(2) Delete as appropriate.

Endorsement to extend the validity of the certificate one month in accordance with Article 13.2.
This certificate shall, in accordance with Article 13.2 of Directive 2009/45/EC of the Europian Parlament and
the Council be accepted
as valid untill: ………………………………………………...................................................................................................................
Place __________________________ Date ___________________
Seal
__________________________________

MARITIME
ADMINISTRATION:

3. Създава се приложение № 14в към чл. 26, ал. 5:

(Signature an/of seal of issuing
authority)“

„Приложение № 14в
към чл. 26, ал. 5
RECORD OF EQUIPMENT FOR THE PASSENGER SHIP
SAFETY CERTIFICATE (FORM P)
This record shall be permanently attached to the Passenger Ship Safety Certificate
RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH PROVISIONS OF DIRECTIVE 2009/45/EC
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
I. PARTICULARS OF SHIP:
Name of ship
Distinctive number or letters
Number of passengers for which certified
Minimum number of persons with required
qualifications to operate the radio installations
II. DETAILS OF LIFE-SAVING APPLIANCES:

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

1.
2.

Total number of persons for which life-saving appliances are provided
Lifeboats and rescue boats

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.

Total number of lifeboats
Total number of persons accommodated by them
Total Number of Lifeboats LSA 4.5
Total Number of Lifeboats LSA 4.6
Total Number of Lifeboats LSA 4.7
Number of motor lifeboats included in the total lifeboats shown above
Number of lifeboats fitted with searchlights
Number of rescue boats
Number of motor lifeboats included in the total lifeboats shown above
Life rafts

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

Port side

Starboard
side

С Т Р.
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3.2.
3.3.
3.4.
4.
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Personal saving appliance

4.1.

Number of lifebuoys
Number of adult lifejackets

4.3.

Number of child lifejackets

4.4.

Number of Immersion suits

4.5.

Number of Immersion suits complying with the requirements for lifejackets

4.6.

Number of thermal protective aids(1)
Pyrotechnics

5.1.

Line throwing appliance

5.2.

Distress flares

6.
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Total number of liferafts
Number of persons accommodated by them
Number of liferafts for which approved launching appliances are required
Number of liferafts for which approved launching appliances are not required

4.2.

5.

(1)

28

Radio life-saving appliances

6.1.

Number of radar transponders

6.2.

Number of two-way VHF radiotelephone apparatus

Excluding those that in the lifeboat, life raft and rescue boat equipment in order to comply with the LSA Code

III. DETAILS OF RADIO FACILITIES
Item
1.
1.1.

Primary systems
VHF radio installation

1.1.1.

DSC encoder

1.1.2.

DSC watch receiver

1.1.3.

Radiotelephony

1.2.

MF radio installation

1.2.1.

DSC encoder

1.2.2.

DSC watch receiver

1.2.3.

Radiotelephony

1.3.

MF/HF radio installation

1.3.1.

DSC encoder

1.3.2.

DSC watch receiver

1.3.3.

Radiotelephony

1.3.4.

Direct – printing radiotelegraphy

1.4.

INMARSAT ship earth station

2.

Secondary means of alerting

3.

Facilities for reception of maritime safety information

3.1.

NAVTEX receiver

3.2.

EGC receiver

3.3.

HF direct – printing radiotelegraph receiver

4.

Satellite EPIRB

4.1.

COSPAS–SARSAT

4.2.

INMARSAT

5.

VHF EPIRB

6.

Ship’s search and rescue locating device

6.1.

Radar search and rescue transponder (SART)

6.2.

AIS search and rescue transmitter (AIS-SART)

Actual provision
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IV. METHODS USED TO ENSURE AVAILABILITY OF RADIO FACILITIES
(regulation IV/15.6 and 15.7)
7.1.

Duplication of equipment

7.2.

Shore – based maintenance

7.3.

At sea maintenance capability

V. DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT
Item

Actual provision

1.1.

Standard magnetic compass(3)

1.2.

Spare magnetic compass(3)

1.3.

Gyro-compass(3)

1.4.

Gyro-compass heading repeater(3)

1.5.

Gyro-compass bearing repeater(3)

1.6.

Heading or track control system(3)

1.7.

Pelorus or control bearing device(3)

1.8.

Means of correcting heading and bearings(3)

1.9.

Transmitting heading device (THD)(3)

2.1.

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

2.2.

Back-up arrangements for ECDIS

2.3.

Nautical publications

2.4.

Back-up arrangements for electronic nautical publications

3.1.

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

3.2.

9 GHz radar(3)

3.3.

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

3.4.

Automatic radar plotting aid (ARPA)(3)

3.5.

Automatic tracking aid(3)

3.6.

Second automatic tracking aid(3)

3.7.

Electronic plotting aid(3)

4.

Automatic identification system (AIS)

5.

Voyage data recorder (VDR)/Simplified voyage data recorder (S-VDR)(2)

6.1.

Speed and distance measuring device (through the water)(3)

6.2.

Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and
athwartship direction)(3)

7.

Echo-sounding device(3)

8.1.

Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator(3)

8.2.

Rate-of-turn indicator(3)

Delete as appropriate.
Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation SOLAS V/19. In case of other
means they shall be specified.
(2)
(3)

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.
Issued at .........................
on the .............. day of ................................. 20.......
No.
Seal

/PC
MARITIME
ADMINISTR ATION ______________“

§ 6. Разпоредбите на § 3 относно приложение № 1 към чл. 13 влизат в сила от 1 юли 2017 г.
Министър:
Ивайло Московски

4611
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-175
от 11 април 2017 г.
На основание чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
въз основа на протокол от 24.10.2016 г. по чл. 26,
ал. 11 от Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи на комисия при ОД „Земеделие“ – гр. Добрич, одобрен от дирек тора на Областната
дирекция „Земеделие“ – гр. Добрич, изготвен
във връзка с констатирана явна фактическа
грешка, допусната в резултат на неотразяването
във влезлия в сила план за земеразделяне и в
одобрената карта на имотите в съществуващи
(възстановими) стари реални граници (в карта
на възстановената собственост) на землището
на с. Полковник Свещарово, община Добричка,
област Добрич, на съществуващ на терен гробищен парк и обредна сграда, засягаща част от
имоти с № 028008, 010143 и 010145, нареждам:
Да се преработят частично влезлият в сила
план за земеразделяне и одобрената карта на
имотите в съществуващи (възстановими) стари реални граници (карта на възстановената
собственост) за землището на с. Полковник
Свещарово, община Добричка, област Добрич,
за имоти с № 028008, 010143 и 010145 с обща
площ за преработка 2,397 дка.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на директора на дирекция
„Поземлени отношения и комасация“.
Министър:
Хр. Бозуков
4625

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУК АТА
ЗАПОВЕД № РД-14-164
от 21 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)
във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от
2016 г. за институциите в системата на преду чилищното и у чилищното образование, по
мотивирано предложение на кмета на община
Шумен, Решение № 471 по протокол № 19 от
27.04.2017 г. на Общинския съвет – гр. Шумен,
становище от Регионалното управление на образованието – Шумен, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402

от 18.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради демографски причини, довели
до намаляване броя на учениците, и необходимостта от осигуряване на качествен учебен
процес считано от 1.08.2017 г. закривам Основно
училище „Н. Й. Вапцаров“ – с. Дибич, община
Шумен, област Шумен.
1. Учениците от Основно училище „Н. Й.
Вапцаров“ – с. Дибич, община Шумен, област
Шумен, да се насочат за обучение към VI Основно училище „Еньо Марковски“ – гр. Шумен,
община Шумен, област Шумен, при условията
на чл. 12 ЗПУО.
2. Задължителната документация на Основно
училище „Н. Й. Вапцаров“ – с. Дибич, община
Шумен, област Шумен, да се съхранява в VI Основно училище „Еньо Марковски“ – гр. Шумен,
община Шумен, област Шумен.
3. Имуществото на Основно училище „Н. Й.
Вапцаров“ – с. Дибич, община Шумен, област
Шумен, е общинска собственост и се разпределя
със заповед на кмета на община Шумен.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4615
ЗАПОВЕД № РД-14-165
от 21 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)
във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от
2016 г. за институциите в системата на преду чилищното и у чилищното образование, по
мотивирано предложение от кмета на община
Кърджали след Решение № 120 по протокол № 5
от 22.05.2017 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали, становище от Регионалното управление
на образованието – Кърджали, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и нау ката, поради необходимостта от продължаване на образованието на
учениците в по-висока степен – първи гимназиален етап, и създаване на условия за достъп до
качествено образование считано от 1.08.2017 г.
преобразувам Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ – с. Стремци, община Кърджали,
област Кърджали, в Обединено училище „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Стремци, община
Кърджали, област Кърджали.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Стремци, община Кърджали,
област Кърджали, да продължат образованието
си в преобразуваното Обединено училище „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Стремци, община
Кърджали, област Кърджали.
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3. Задължителната документация на Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Стремци, община Кърджали, област Кърджали, да се
съхранява в преобразуваното Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Стремци,
община Кърджали, област Кърджали.
4. Финансиращ орган: Община Кърджали.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4616
ЗАПОВЕД № РД-14-166
от 21 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)
във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от
2016 г. за институциите в системата на преду чилищното и у чилищното образование, по
мотивирано предложение на кмета на община
Търговище, Решение № 1 по протокол № 22 от
22.05.2017 г. на Общинския съвет – гр. Търговище, становище от Регионалното управление
на образованието – Търговище, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради демографски
причини, довели до намаляване броя на учениците, и необходимостта от осигуряване на
качествен учебен процес считано от 1.08.2017 г.
закривам Основно училище „Христо Ботев“ – с.
Руец, община Търговище, област Търговище.
1. Учениците от Основно училище „Христо
Ботев“ – с. Руец, община Търговище, област
Търговище, да се насочат за обу чение към
I I I Основно у ч и л и ще „П. Р. С л а в ей ков“ –
гр. Търговище, община Търговище, област Търговище, при условията на чл. 12 ЗПУО.
2. Задължителната документация на Основно училище „Христо Ботев“ – с. Руец, община
Търговище, област Търговище, да се съхранява в
ІІІ Основно училище „П. Р. Славейков“ – гр. Търговище, община Търговище, област Търговище.
3. Имуществото на Основно училище „Христо
Ботев“ – с. Руец, община Търговище, област Търговище, е общинска собственост и се разпределя
със заповед на кмета на община Търговище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4617
ЗАПОВЕД № РД-14-167
от 21 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
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за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано
предложение от кмета на община Правец след
Решение № 101 по протокол от 28.04.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Правец, становище
от Регионалното управление на образованието – София-регион, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от оптимизиране на училищната мрежа на община Правец
считано от 15.09.2017 г. преобразувам Основно
училище „Любен Каравелов“ – с. Осиковица, и
Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ – с. Осиковска Лъкавица, в Основно училище „Любен
Каравелов“ – с. Осиковица, община Правец,
Софийска област.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1,
т. 2 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Любен
Каравелов“ – с. Осиковица, и Основно училище
„Н. Й. Вапцаров“ – с. Осиковска Лъкавица, да
продължат образованието си в преобразуваното
Основно училище „Любен Каравелов“ – с. Осиковица, община Правец, Софийска област.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Любен Каравелов“ – с. Осиковица, и
Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ – с. Осиковска Лъкавица, да се съхранява в преобразуваното
Основно училище „Любен Каравелов“ – с. Осиковица, община Правец, Софийска област.
4. Финансиращ орган: Община Правец.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4618
ЗАПОВЕД № РД-14-168
от 21 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано
предложение на кмета на община Бургас след
Решение по т. 39 в протокол № 26 от 25.04.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Бургас, Решение по
протокол № 6 от 7.03.2017 г. на педагогическия
съвет на Профилирана гимназия с преподаване на
немски език „Гьоте“ – гр. Бургас, община Бургас,
област Бургас, становище от Регионалното управление на образованието – Бургас, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради спазване на
изискванията по чл. 4, ал. 6 от наредбата считано от 1.09.2017 г. определям наименованието
на Профилирана гимназия с преподаване на
немски език „Гьоте“ – гр. Бургас, както следва:
Немска езикова гимназия „Гьоте“ – гр. Бургас,
община Бургас, област Бургас.
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Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4619
ЗАПОВЕД № РД-14-169
от 21 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)
във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от
2016 г. за институциите в системата на преду чилищното и у чилищното образование, по
мотивирано предложение от кмета на община
Раковски след Решение № 329 по протокол № 21
от 29.03.2017 г. на Общинския съвет – гр. Раковски, становище от Регионалното управление
на образованието – Пловдив, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради необходимостта от оптимизиране на училищната мрежа на
община Раковски считано от 15.09.2017 г. преобразувам Основно училище „Христо Ботев“ –
с. Шишманци, и Основно училище „Гео Милев“ – с. Белозем, в Основно у чилище „Гео
Милев“ – с. Белозем, община Раковски, област
Пловдив, с официален адрес: с. Белозем, ул. Родопи № 40, и с втори, различен от официалния
адрес: с. Шишманци, ул. Трета № 3.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1,
т. 2 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Христо
Ботев“ – с. Шишманци, и Основно училище „Гео
Милев“ – с. Белозем, да продължат образованието си в преобразуваното Основно училище
„Гео Милев“ – с. Белозем, община Раковски,
област Пловдив.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Христо Ботев“ – с. Шишманци, и Основно училище „Гео Милев“ – с. Белозем, да се
съхранява в преобразуваното Основно училище
„Гео Милев“ – с. Белозем, община Раковски,
област Пловдив.
4. Финансиращ орган: Община Раковски.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4620
ЗАПОВЕД № РД-14-170
от 21 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)
във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от
2016 г. за институциите в системата на преду чилищното и у чилищното образование, по
мотивирано предложение на кмета на община
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Долни чифлик, Решение № 430 по протокол № 30
от 30.05.2017 г. на Общинския съвет – гр. Долни
чифлик, становище от Регионалното управление на образованието – Варна, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради демографски
причини, довели до намаляване броя на учениците, и необходимостта от осигуряване на
качествен учебен процес считано от 15.09.2017 г.
закривам Начално училище „Св. св. Кирил и
Методий“ – с. Шкорпиловци, община Долни
чифлик, област Варна.
1. Учениците от Начално училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Шкорпиловци, община
Долни чифлик, област Варна, да се насочат за
обучение към Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Старо Оряхово, община
Долни чифлик, област Варна, при условията на
чл. 12 ЗПУО.
2. Задължителната документация на Начално
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна,
да се съхранява в Основно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – гр. Старо Оряхово, община
Долни чифлик, област Варна.
3. Имуществото на Начално училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Шкорпиловци, община
Долни чифлик, област Варна, е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета
на община Долни чифлик.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4621
ЗАПОВЕД № РД-14-171
от 21 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано
предложение от кмета на община Ардино след
Решение № 249 по протокол от 23.05.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Ардино, становище
от Регионалното управление на образованието – Кърджали, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката, поради необходимостта от привеждане
статута на училището в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗПУО считано
от 15.09.2017 г. преобразувам Средно училище
„Христо Смирненски“ – с. Бял извор, община
Ардино, област Кърджали, в Основно училище
„Христо Смирненски“ – с. Бял извор, община
Ардино, област Кърджали.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Средно училище „Христо
Смирненски“ – с. Бял извор, община Ардино,
област Кърджали, да продължат образованието
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си в преобразуваното Основно училище „Христо
Смирненски“ – с. Бял извор, община Ардино,
област Кърджали.
3. Задължителната документация на гимназиалната степен на Средно училище „Христо
Смирненски“ – с. Бял извор, община Ардино,
област Кърджали, да се съхранява в Средно
училище „Васил Левски“ – гр. Ардино, община
Ардино, област Кърджали, а на основната степен
в преобразуваното Основно училище „Христо
Смирненски“ – с. Бял извор, община Ардино,
област Кърджали.
4. Финансиращ орган: Община Ардино.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4622
ЗАПОВЕД № РД-14-172
от 21 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)
във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от
2016 г. за институциите в системата на преду чилищното и у чилищното образование, по
мотивирано предложение на кмета на община
Септември, Решение № 725 по протокол № 32
от 18.05.2017 г. на Общинския съвет – гр. Септември, становище от Регионалното управление
на образованието – Пазарджик, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради демографски
причини, довели до намаляване броя на учениците, и необходимостта от осигуряване на
качествен учебен процес считано от 1.09.2017 г.
закривам Основно училище „Св. св. Кирил и
Методий“ – с. Симеоновец, община Септември,
област Пазарджик.
1. Учениците от Основно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Симеоновец, община
Септември, област Пазарджик, да се насочат
за обучение към Обединено училище „Христо
Ботев“ – с. Семчиново, община Септември, област Пазарджик, при условията на чл. 12 ЗПУО.
2. Задължителната документация на Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Симеоновец, община Септември, област Пазарджик,
да се съхранява в Обединено училище „Христо
Ботев“ – с. Семчиново, община Септември,
област Пазарджик.
3. Имуществото на Основно училище „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Симеоновец, община
Септември, област Пазарджик, е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета
на община Септември.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4623
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ЗАПОВЕД № РД-14-173
от 21 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано
предложение от кмета на община Левски след
Решение № 298 по протокол от 23.05.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Левски, становище
от Регионалното управление на образованието – Плевен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402 от
18.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката, поради необходимостта от оптимизиране на училищната мрежа на община Левски
считано от 15.09.2017 г. преобразувам Начално
училище „Христо Ботев“ – гр. Левски, и Средно
училище „Крум Попов“ – гр. Левски, в Средно
училище „Крум Попов“ – гр. Левски, община
Левски, област Плевен, с официален адрес:
ул. Иван Вазов № 2, и с втори, различен от
официалния адрес: ул. Отец Паисий № 10.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1,
т. 2 КТ.
2. Учениците от Начално училище „Христо
Ботев“ – гр. Левски, и Средно училище „Крум
Попов“ – гр. Левски, да продължат образованието си в преобразуваното Средно училище
„Крум Попов“ – гр. Левски, община Левски,
област Плевен.
3. Задължителната документация на Начално
училище „Христо Ботев“ – гр. Левски, и Средно училище „Крум Попов“ – гр. Левски, да се
съхранява в преобразуваното Средно училище
„Крум Попов“ – гр. Левски, община Левски,
област Плевен.
4. Финансиращ орган: Община Левски.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
4624

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 266
от 18 май 2017 г.
С Решен ие № 343 по п ро т окол № 83 о т
11.06.2015 г. на СОС е одобрен проект за план
за регулация и застрояване (ПРЗ) и план-схеми
на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. Надежда 3, район „Надежда“.
С т. 5 от решението от обхвата на одобряване са
изключени по решение на общинския експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)
няколко квартала, сред които кв. 10 и 79.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № САГ16-ГР00-3121 от 16.09.2016 г.
от Снежанка Райчова Траянска – управител на
„ЗАР 63“ – ЕООД, собственика на ПИ с иден-

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

тификатор 68134.1385.1626, кв. 79, м. Надежда 3,
с искане за довършване на устройствената процедура по одобряване на ПУП и създаване на
възможност за реализиране на инвестиционните
си намерения.
С писмо вх. № СЛГ16-ГР00-3741 от 1.12.2016 г.
от кмета на район „Надежда“ до главния архитект
на Столичната община е поискано становище
по отношение на действащата улична регулация
за кв. 10 и 79.
С оглед на горната фактическа обстановка
се установява от правна страна следното:
В т. 5 на Решение № 343 по протокол № 83
от 11.06.2015 г. на СОС е записано, че „план за
регулация и застрояване за м. Надежда 3 не
се одобрява по решения на ОЕСУТ за кв. 10
и кв. 79“. Това означава, че въпросните квартали
са „изключени“ от обхвата на одобряване на плана за регулация и застрояване на м. Надежда 3.
Използваното в текста на горната точка
„не се одобрява по решение на ОЕСУТ“, т.е.
„се изключват“, като понятие не съществува в
административното производство, поради което не става ясно дали същото продължава да
бъде висящо и може да бъде продължено при
настъпване на даден юридически факт, или
производството се приключва с краен административен акт.
При тълкуване на израза „се изключват“ в
конкретния случай по т. 5 органът е имал предвид
не само невъзможността производството в този
обхват да се развие и приключи към момента
на одобряване на ПУП в останалата му част,
но и липса на воля за неговото продължаване в
рамките на това административно производство.
В случая действителната воля на административния орган е била административното
производство по отношение на кв. 10 и 79 „да
бъде прекратено“. Терминът, с който е „изразена“
тази воля, обаче като понятие не съществува
в административното производство. Това означава, че няма краен административен акт за
приключване на производството по отношение
на кв. 10 и 79.
Предвид гореизложеното административното
производство по одобряване на ПУП за кв. 10
и 79, попадащи в обхвата на т. 5 от Решение
№ 343 по протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС,
с което е одобрен проект за план за регулация
и застрояване (ПРЗ) и план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура на м. Надежда 3, район „Надежда“, следва
да бъде прекратено с оглед законосъобразното
му приключване с краен административен акт.
След влизане в сила на прекратяването ще
могат да продължат или ще бъдат допустими
производствата по одобряване на ПУП в този
обхват, както и влезлите в сила ПУП ще могат
да се прилагат.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 56, ал. 1 АПК Столичният общински съвет
реши:
Прекратява производството по одобряване
на подробен устройствен план (ПУП) за кв. 10
и 79, попадащи в обхвата на т. 5 от Решение
№ 343 по протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС,
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с което е одобрен проект за ПРЗ и план-схеми
на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура на м. Надежда 3, район „Надежда“, които с тази точка „се изключват“ от
обхвата на одобряване.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на глава десета, раздел IV от АПК в 14-дневен
срок от съобщаването пред Административния
съд – София-град.
Жалбите се подават в район „Надежда“ и се
изпращат в А дминистративния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
в дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Председател:
Е. Герджиков
4588
РЕШЕНИЕ № 310
от 8 юни 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация: чрез публичен търг за следните обекти:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4333.2009.2.69, намиращ се в София,
ж.к. Овча купел 1, бл. 409, вх. Г, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Овча купел“, с АОС № 3775 от 15.11.2016 г.;
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.1505.2330.8.1 (помещение към трафопост),
намиращ се в София, ж.к. Дружба 2 ч., до бл.
407, общинск и неж илищен имот, стопанисван от СО – район „Искър“, с АОС № 1943 от
4.11.2016 г.; самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.1505.2319.1.1 (помещение
към трафопост), намиращ се в София, ж.к.
Дружба 2 ч., между бл. 412 и 417, общински
нежилищен имот, стопанисван от СО – район
„Искър“, с АОС № 1941 от 4.11.2016 г., със съответното им право на строеж; поземлен имот
с идентификатор 68134.8600.1349, намиращ се в
София, кв. Враждебна, до надлеза на Северна
скоростна тангента при ул. Челопешко шосе, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Кремиковци“, с АОС № 2939 от 16.05.2016 г.;
поземлен имот с идентификатор 68134.1500.2753
(стар идентификатор 68134.1500.140), местност
Ж.к. Дружба 1 ч., кв. 85, намиращ се в София,
ул. Канала № 33, общински нежилищен имот,
стопанисван от СО – район „Искър“, с АОС
№ 1877 от 30.05.2016 г.; поземлен имот с идентификатор 68134.1380.2121 в УПИ ІІІ-6, 7, 8, 9,
10 – за чисто производство, офиси и коо, кв. 175,
намиращ се в София, ул. Александър Михов
№ 9, общински нежилищен имот, стопанисван
от СО – район „Надежда“, с АОС № 2306 от
24.02.2015 г.; урегулиран поземлен имот VI – „зa
коо“, кв. 73, м. Студентски град, намиращ се
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в София, на ъгъла на ул. Никола Габровски и
ул. Проф. Боян Каменов, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Студентски“, с АОС
№ 1327 от 30.06.2014 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационните
сделки за съответните обекти.
Председател:
Е. Герджиков
4559

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 407
от 16 юни 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 № 310 от 8.06.2017 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация и
инвестиции реши:
1. На 31.07.2017 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
с идентификатор 68134.4333.2009.2.69, намиращ се
в София, ж.к. Овча купел 1, бл. 409, вх. Г, ет. 1,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Овча купел“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 75 000 лв. (Сделката
не се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие в търга – 7500 лв., се
внася по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG 49
SOMB 9130 33 26474601 при „Общинска банка“ – АД,
BIC – SOMBBGSF, ул. Врабча № 6, София. 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 27.07.2017 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
4560
РЕШЕНИЕ № 408
от 16 юни 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 № 310 от 8.06.2017 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация и
инвестиции реши:
1. На 27.07.2017 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 68134.1505.2330.8.1
(помещение към трафопост), София, ж.к. Дружба 2 ч., до бл. 407, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Искър“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 5000 лв. (Сделката
не се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601 при „Общинска банка“ – АД,
BIC – SOMBBGSF, ул. Врабча № 6, София. 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 25.07.2017 г. вкл. в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 240 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
4561
РЕШЕНИЕ № 409
от 16 юни 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 № 310 от 8.06.2017 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация и
инвестиции реши:
1. На 27.07.2017 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 68134.1505.2319.1.1
(помещение към трафопост), София, ж.к. Дружба
2 ч., между бл. 412 и 417, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 5000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601 при „Общинска банка“ – АД,
BIC – SOMBBGSF, ул. Врабча № 6, София. 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 25.07.2017 г. вкл. в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната доку-
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ментация в размер 240 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 тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
4562
РЕШЕНИЕ № 410
от 16 юни 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 № 310 от 8.06.2017 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация и
инвестиции реши:
1. На 25.07.2017 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 поземлен
имот с идентификатор 68134.1500.2753 (стар идентификатор 68134.1500.140), местност Ж.к. Дружба
1 ч., кв. 85, София, ул. Канала № 33, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“.
2. Начална тръжна цена – 86 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 8600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601 при „Общинска банка“ – АД,
BIC – SOMBBGSF, ул. Врабча № 6, София. 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 21.07.2017 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
4563
РЕШЕНИЕ № 411
от 16 юни 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 № 310 от 8.06.2017 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация и
инвестиции реши:
1. На 25.07.2017 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
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с явно наддаване за продажбата на поземлен имот
с идентификатор 68134.8600.1349, София, кв. Враждебна, до надлеза на Северна скоростна тангента
при ул. Челопешко шосе, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 90 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 9000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601 при „Общинска банка“ – АД,
BIC – SOMBBGSF, ул. Врабча № 6, София. 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 21.07.2017 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
4564
РЕШЕНИЕ № 412
от 16 юни 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 № 310 от 8.06.2017 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация и
инвестиции реши:
1. На 26.07.2017 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 поземлен имот с идентификатор 68134.1380.2121 в УПИ III-6, 7, 8, 9, 10 –
за чисто производство, офиси и КОО, кв. 175,
м. НПЗ „Военна рампа – запад“, София, ул. Александър Михов № 9, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 27 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601 при „Общинска банка“ – АД,
BIC – SOMBBGSF, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.07.2017 г. вкл. в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 240 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.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.

4565

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-РР-215
от 19 юни 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА и чл. 129, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ и решение на Областния експертен съвет по устройство на територията, взето на
заседание, проведено на 14.06.2017 г., във връзка
с искане с вх. № 08-14-5 от 10.05.2017 г. от Емил
Димитров Илиев, кмет на община Струмяни,
с. Струмяни, пл. 7-и април № 1, нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия за обект „Допълнително водоснабдяване
на група села в община Струмяни – с. Илинденци, с. Струмяни, с. Микрево, с. Драката, с. Горна
Крушица и с. Каменица“, обхващащ землището на
с. Илинденци, община Струмяни, и землището на
с. Плоски, община Сандански, област Благоевград,
и съгласно приетите текстови и графични материали, представляващи неразделна част от заповедта.
Трасето на ПУП – ПП преминава през следните
поземлени имоти:
– по з е м лен и и мо т и с и д ен т ифи к ат о ри:
ПИ 000113 – м. Валоги, местни пътища; ПИ
000138 – м. Валоги, местни пътища, намиращи
се в землището на с. Плоски, община Сандански;
– поземлени имоти с идентификатори: ПИ
000036 – горски пътища; ПИ 000103 – пътища ІV
клас; ПИ 000113 – полски пътища; ПИ 000175 – пътища ІV клас; ПИ 057053 – широколистни дървесни
видове, горско стопанство; ПИ 068001 – пасища с
храсти, и ПИ 148002 – напоителни канали, намиращи се в землището на с. Илинденци, община
Струмяни.
На основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ одобреният
подробен устройствен план да се публикува на
интернет страницата на областната администрация – Благоевград, в тридневен срок от одобряването му.
Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ пред А дминистративния съд – Благоевград, чрез областния управител на област
Благоевград.
Областен управител:
Б. Михайлов
4574
ЗАПОВЕД № ОА-РР-219
от 20 юни 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА и чл. 129, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ и решения на Областния експертен
съвет по устройство на територията, взети на заседания, проведени на 9.11.2015 г. и на 14.06.2017 г., във
връзка с искане с вх. № 30-00-114 от 10.09.2015 г. от
„Вайтъл – И“ – ЕООД, с управител Ивайло Илиев,
гр. Сандански, площад България № 2, нареждам:
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Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект „Електронна оптична
съобщителна мрежа на „Вайтъл – И“ – ЕООД,
от кабелна шахта на път ІV-1082 през с. Вълково
до с. Микрево“, преминаващ през землището на
с. Вълково, община Сандански, и землищата на
с. Палат, с. Драката и с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград, и съгласно приетите
текстови и графични материали, представляващи
неразделна част от заповедта.
Трасето на ПУП – парцеларния план преминава
през следните ПИ с идентификатори:
– поземлени имоти: 12471.0.66 – път ІІІ-108,
12471.0.47 – път ІV клас, урбанизирана територия – улици на с. Вълково, и 12471.0.38 – път
ІІІ-108, намиращи се в землището на с. Вълково,
община Сандански;
– поземлени имоти: 55227.0.22 – пътища ІІІ
клас; 55227.0.5 – полски пътища, намиращи се в
землището на с. Палат, община Струмяни;
– поземлени имоти: 23532.0.27 – полски пътища; 23532.0.26 – полски пътища; 23532.0.30 – отдалечени от водно течение предпазни диги;
25532.0.29 – канал; 23532.0.24 – полски пътища;
23532.0.19 – отдалечени от водно течение предпазни диги; 23532.0.20 – отдалечени от водно
течение предпазни диги; 23532.0.18 – вътрешни
реки; 23532.0.3 – отдалечени от водно течение
предпазни диги; 23532.0.16 – отдалечени от водно
течение предпазни диги; 23532.0.2 – полски пътища, и 23532.9.18 – полски пътища, намиращи се в
землището на с. Драката, община Струмяни;
– поземлени имоти: 49686.0.49 – полски пътища; 49686.0.52 – полски пътища; 49686.0.66 – отводнителни канали; 49686.0.45 – полски пътища,
и улици (регулация) в с. Микрево, намиращи се
в землището на с. Микрево, община Струмяни.
На основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ одобреният
подробен устройствен план да се публикува на
интернет страницата на областната администрация – Благоевград, в тридневен срок от одобряването му.
Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ пред А дминистративния съд – Благоевград, чрез областния управител на област
Благоевград.
Областен управител:
Б. Михайлов
4575

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 17-ОА-1497
от 16 юни 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 и чл. 311, ал. 1 ЗПУО,
чл. 12, ал. 1 ЗОС във връзка с Решение № 159 от
18.05.2017 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив,
нареждам:
1. Да се преобразуват считано от 1.07.2017 г.
Детска градина „Звезда“ с административен адрес Пловдив, район „Западен“, ул. Орфей № 10, и
Детска градина „Елица“ с административен адрес
Пловдив, район „Западен“, ул. Орфей № 12, чрез
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вливане на Детска градина „Звезда“ в Детска градина „Елица“ с административен адрес Пловдив,
район „Западен“, ул. Орфей № 12, и втори адрес
ул. Орфей № 10.
2. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на Детска градина
„Звезда“ и Детска градина „Елица“.
3. Задължителната документация на вливащата
се ДГ „Звезда“, наличният є инвентар и сградният фонд – публична общинска собственост, да се
приемат за управление и стопанисване от Детска
градина „Елица“.
4. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваните детски градини да бъдат уредени
при условията на чл. 123 от Кодекса на труда.
5. Да бъде извършен подбор за директор на ДГ
„Елица“ въз основа на утвърдени правила.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Стефан Стоянов – зам.-кмет „Образование,
развитие, европейски политики и международно
сътрудничество“.
За кмет:
Р. Петков

4680

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 660
от 16 юни 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 310, ал. 5
и чл. 313, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното
и училищното образование и съгласно І, т. 1 от
приложението към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 7
от 2000 г. за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини
и обслужващите звена и Решение № 125, прието
с протокол № 10 от 29.05.2017 г. на Общинския
съвет „Родопи“, нареждам:
1. Закривам СЦГ, с. Храбрино, филиал на ДГ
„Пролет“, с. Първенец, считано от 1.08.2017 г., като
сградният фонд и прилежащият терен се предадат
за стопанисване на кмета на с. Храбрино считано
от датата на приемателно-предавателния протокол.
2. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на закрития филиал
и да се изготви необходимият приемателно-предавателен протокол. За негодните МА и ДМА да
се извърши брак, като за целта се съставят актове
за брак.
3. Неизползваното имущество в сградата, както
и съоръженията и инсталации, неразделна част от
нея, да се съхраняват в сградата на закритата СЦГ,
с. Храбрино, като се прехвърлят с приемателнопредавателни протоколи на кмета на с. Храбрино.
4. Задължителната документация съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията
и документите за системата на предучилищното и
училищното образование и ведомостите за заплати
да се предадат за съхранение на Детска градина
„Пролет“, с. Първенец, с административен адрес:
с. Първенец, ул. Мир № 2, като това се извърши
с приемателно-предавателни протоколи.
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5. Да се пренасочат децата от СЦГ, с. Храбрино,
към ДГ „Пролет“, с. Първенец, като за извозването
им се използва училищен автобус.
6. Трудовите правоотношения с педагогическия
и непедагогическия персонал от закрития филиал
се уреждат съгласно чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса
на труда.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Таня Бочукова – зам.-кмет на община
„Родопи“ – Пловдив.
Кмет:
Пл. Спасов
4605

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 553
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и
чл. 62, ал. 9 ЗУТ, протокол № 1, Решение № 8 от
8.01.2014 г. на ОЕСУТ – Община Русе, и съгласувателно становище на Министерството на културата
изх. № 33-НН-343 от 18.05.2016 г. Общинският
съвет – гр. Русе, реши:
Приема ПУП – ПЗ на УПИ I-7520 – за озеленяване със зона за озеленена територия (Оз)
с план за паркоустройство и благоустройство с
детски площадки за деца до 3 години и от 3 до
12 години, кътове за сядане и декоративни монументални елементи, и УПИ II-7280 – за общественообслужващи дейности – паркинг със зона за
застрояване – смесена централна (Ц) за паркинг
на две подземни нива (50+50 автомобила) и надземно ниво (33 автомобила) с обслужваща сграда,
кв. 874, ЦГЧ, Русе.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния
съд – Русе.
Председател:
Хр. Белоев
4606

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 712
от 30 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на въздушен електропровод от съществуващ стълб № 55
на ВИ „2“ от ТП „Ябълка“ до ПИ 67338.434.171,
местност Плоски рът, землище гр. Сливен, и
преминаващ през ПИ 67338.434.199 с НТП – „за
друг поземлен имот за движение и транспорт“,
общинска собственост, в същото землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
4576
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РЕШЕНИЕ № 713
от 30 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на въздушен електропровод НН от стълб № 21/1, ВИ
„Изток“ от ТП „Пчелина“, ВЛ „Чуката“, ПС „Комуна“ до ПИ 68117.11.6610, местност Юрта, землище
с. Сотиря, община Сливен, и преминаващ през
ПИ 68117.11.9503, местност Юрта, с НТП – „полски
път“, общинска собственост, в същото землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
4577

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА С. КИРКОВО,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

то и възпитанието на децата и учениците, както
и дейности за развитие на техните интереси и
способности.
Центърът за подкрепа за личностно развитие
не осигурява завършването на клас и етап и
придобиването на степен на образование и/или
професионална квалификация.
ІІ. В Центъра за подкрепа за личностно развитие – Кирково, да се развиват следните дейности:
1. развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките,
технологиите, изкуствата, културата и спорта;
2. кариерно ориентиране и консултиране.
III. Да се сформират групи с численост съгласно Наредбата за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование според дейността, както следва:
– развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта;
– кариерно ориентиране и консултиране;
– педагогическа и психологическа подкрепа.
IV. Да се осигури кадрова обезпеченост от две
щатни бройки персонал, както следва:
1. директор – 1 щат;
2. педагогически персонал – 1 щат.
V. Средствата, необходими за нормалното
функциониране на Центъра за подкрепа за личностно развитие за 2018 г., ще бъдат осигурени от
приетите с постановление на Министерския съвет
единни разходни стандарти за 2018 г.
VI. Да се изготви писмено искане до Министерството на финансите за осигуряване на
целеви финансови средства за разкрития Център
за подкрепа за личностно развитие за периода
юли – декември 2017 г.
VII. При отказ за предоставяне на целеви финансови средства от Министерството на финансите
същите разходи за 2017 г. ще бъдат покрити със
собствени бюджетни средства.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗПУО заповедта
подлежи на обнародване в „Държавен вестник“,
като ЦПЛР придобива качеството на юридическо
лице от деня на обнародването.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам
на Валентина Димитрова – заместник-кмет.
Кмет:
Ш. Сюлейман
4582

ЗАПОВЕД № РД-10-420
от 20 юни 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 313,
ал. 1, т. 3, чл. 321, ал. 1 и чл. 29, ал. 2 от Закона
за предучилищното и училищното образование
във връзка с Решение № 153 от протокол № 14
от 29.08.2016 г. на Общинския съвет – с. Кирково,
нареждам:
І. Откривам Център за подкрепа за личностно
развитие – Кирково, със седалище и адрес на управление с. Кирково, ул. Димитър Благоев № 40,
община Кирково, област Кърджали.
Съгласно разпоредбите на чл. 26 ЗПУО центърът за подкрепа за личностно развитие е
институция в системата на предучилищното и
училищното образование, в която се организират
дейности, подкрепящи приобщаването, обучение-

11. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Административния съд – Бургас – свободна длъжност.
1.2. Административен ръководител – председател на Районния съд – Златоград – свободна
длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване

РЕШЕНИЕ № 714
от 30 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане
на пътна връзка в имот с проектен идентификатор 67338.801.116 (образуван от ПИ 67338.801.16 и
67338.801.17 с НТП – „полски път“ и „изоставена
орна земя“), общинска собственост, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 67338.801.5,
отреден „За метанстанция“, местност Къра, землище кв. Речица, гр. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
4578
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на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за
участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; концепция за
работата като административен ръководител,
която трябва да съдържа: лична мотивация за
заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване
на достиженията и проблемите в досегашната
му дейност, набелязване на цели за развитието
и мерки за тяхното достигане; удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за
имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
4589
30. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурси за задочни докторантури по следните
професионални направления: 9.2. Военно дело
за военнослужещ в катедра „Организация и
управление на военни формирования на тактическо ниво“ на факултет „Навигационен“ по
докторска програма „Организация и управление
на въоръжените сили“, тема „Военноморските
сили в организацията на опазване на околната
среда в националните морски пространства“ – за
едно място; 9.2. Военно дело за военнослужещ в
катедра „Организация и управление на военни
формирования на тактическо ниво“ на факултет
„Навигационен“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“,
тема „Анализ на възможностите за използване на
многофункционалния модулен патрулен кораб в
операции за гарантиране на морски суверенитет
на страната ни, както и при участие в мисии и
операции на НАТО, според притежавания боен
потенциал“ – за едно място; 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация за цивилен служител
в катедра „Корабоводене“ на факултет „Навигационен“ по докторска програма „Управление на
кораби и корабоводене“, тема „Оценка на ефективността на моделите за оптимизиране на плана за
преход на кораба за повишаване на енергийната
му ефективност“ – за едно място; 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация за цивилен служител
в катедра „Корабоводене“ на факултет „Навигационен“ по докторска програма „Управление на
кораби и корабоводене“, тема „Автоматизация на
процесите на настройка на РЛС (радиолокационните станции) при ремонт“ – за едно място;
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5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация за цивилен служител в катедра „Електротехника“ на
факултет „Инженерен“ по докторска програма
„Електроснабдяване и електрообзавеждане по
отрасли (на кораба)“, тема „Хибридни модули за
високоволтови силови електронни преобразуватели за корабно оборудване“ – за едно място; 5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация за цивилен
служител в катедра „Електротехника“ на факултет
„Инженерен“ по докторска програма „Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли (на
кораба)“, тема „Изследване на възможностите
за обучение на морски кадри чрез система за
управление на корабни енергийни уредби или
техните реални физически модели“ – за едно
място; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
за цивилен служител в катедра „Електротехника“ на факултет „Инженерен“ по докторска
програма „Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли (на кораба)“, тема „Изследване
на качеството на електроенергията в корабни
електроенергийни системи, съдържащи мощни
управляеми електрозадвижвания“ – за едно място; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация за
цивилен служител в катедра „Кораборемонт“ на
факултет „Инженерен“ по докторска програма
„Организация и технология на корабостроенето
и кораборемонта“, тема „Изграждане на система
за техническо обслужване и ремонт на бързоизносващи се механизми от корабното обзавеждане
съгласно фактическото им състояние“ – за едно
място; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
за цивилен служител в катедра „Корабни силови
уредби“ на факултет „Инженерен“ по докторска
програма „Корабни силови уредби, машини и
механизми“, тема „Неизотермично моделиране
и изследване на явлението „хидравличен удар“
в дълъг т ръбопровод“ – за едно м ясто; 5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация за цивилен
служител в катедра „Корабни силови уредби“ на
факултет „Инженерен“ по докторска програма
„Корабни силови уредби, машини и механизми“,
тема „Изследване на възможностите за реализация на рекуперативни режими на работа в
корабни обемни хидрозадвижвания“ – за едно
място; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
за цивилен служител в катедра „Корабни силови
уредби“ на факултет „Инженерен“ по докторска
програма „Корабни силови уредби, машини и
механизми“, тема „Изследване на връзката между
усукващи и общи трептения на главни корабни
двигатели с отчитане на еластичността на двигателя“ – за едно място; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация за военнослужещ в катедра
„Електроника“ на факултет „Навигационен“ по
докторска програма „Автоматизирани системи
за обработка на информация и управление“, тема
„Анализ на възможностите за интегриране на
специализирана подготовка по проблемите на
киберсигурността в процеса на обучението на
кадри за нуждите на ВМС“ – за едно място; 5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация за военнослужещ в катедра „Електроника“ на факултет
„Навигационен“ по докторска програма „Радиолокация и радионавигация“, тема „Анализ на
възможностите за повишаване на ефективността
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на системите за автоматизирана обработка на
цифрови изображения в интерес на разпознаване
на образи и проследяване на обекти“ – за едно
място; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
за цивилен служител в катедра „Експлоатация
на флота и пристанищата“ на факултет „Навигационен“ по докторска програма „Експлоатация на водния транспорт, морските и речните
пристанища“, тема „Анализ на възможностите
за интегрирана подготовка и сертифициране на
морските лица в интерес на газовата и нефтодобивната индустрия в процеса на обучение на
морски кадри“ – за едно място; 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация за цивилен служител
в катедра „Техническа механика“ на факултет
„Инженерен“ по докторска програма „Корабни
силови уредби, машини и механизми“, тема
„Изследване на връзката меж ду усукващи и
общи трептения на еластично монтирани дизел-генератори с отчитане на еластичността на
фундамента“ – за едно място, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки: на тел. 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и на сайта на училището: www.naval-acad.bg.
Подаване на документи: във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за
некласифицирана информация, ет. 1.
4601
23. – Институтът за балканистика с Център
по тракология „Проф. Александър Фол“ (ИБЦТ)
при БАН – София, обявява четири конкурса за
заемане на следните академични длъжности:
професор в професионално направление 2.2.
История и археология, научна специалност „Нова
и най-нова обща история“ за нуждите на секция
„Балканите 1878 – 1945“ – един; професор в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Документалистика,
архивистика, палеографика, вкл. историография
и изворознание“ за нуждите на секция „Културна
история на балканските народи“ – един; доцент
в професионално направление 2.1. Филология,
научна специалност „Балкански литератури и
култури“ за нуждите на секция „Културна история
на балканските народи“ – един; главен асистент
в професионално направление 2.2. История и
археология, научна специалност „Стара история и
тракология“ за нуждите на Центъра по тракология „Проф. Александър Фол“ – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ИБЦТ, София,
ул. Московска № 45, тел. 02 980 62 97.
4587
89. – Институтът по фуражните култури –
Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност професор в професионално
направление 6.1. Растениевъдство: по научна
специалност „Селекция и семепроизводство на
културните растения“ – един, и по научна специалност „Растениевъдство“ – един, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи за участие: в Института
по фуражните култури, 5800 Плевен, ул. Генерал
Владимир Вазов № 89, тел. 064/805-882.
4600
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С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, против Наредбата за управление на
общинските пътища в община Камено, приета с
Решение № 17 по протокол № 20 от 12.03.2009 г.
на ОбС – гр. Камено. По оспорването е образувано адм. д. № 1583/2017 г.
4598
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
Ти ха С т оя нова п ри Ок р ъж ната п рок у рат ура – Бургас, против чл. 1, ал. 2, чл. 48, 49 и
50 от Наредбата за управление на общинските
пътища на Общинския съвет – гр. Несебър. По
жалбата е образувано адм. д. № 1524/2017 г.,
насрочено за 28.09.2017 г. от 10,20 ч.
4635
А дминистративни ят съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от А дминист рат ивноп роцесуа лни я кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжната прокуратура – Видин, на
разпоредбите на чл. 12, ал. 7 и чл. 21, ал. 1,
т. 2 и 3 от Наредба № 8 за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Брегово,
приета от Общинския съвет – гр. Брегово, и
изменена с решения, взети с протокол № 04 от
22.01.2008 г. и протокол № 6 от 3.11.2009 г., по
което е образувано адм.д. № 114/2017 г. по описа
на Административния съд – Видин, което е насрочено за разглеждане на 26.07.2017 г. от 14 ч.
4567
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
Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбите чл. 8, т. 5, 5.6 и чл. 28, ал. 1, т. 2 от
Наредбата за рекламната дейност на територията
на община Джебел, приета с Решение № 268 от
22.02.2010 г. на Общинския съвет – гр. Джебел,
по което е образувано адм. д. № 146/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
13.09.2017 г. от 10,20 ч.
4636
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
Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 18, ал. 1, чл. 20,
ал. 4, чл. 21, чл. 23, ал. 2, чл. 25, ал. 2, чл. 26,
чл. 27, ал. 1 и 2, чл. 28, ал. 2, чл. 30, 31, 32, 33,
чл. 65, ал. 1, чл. 66 и 67 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията
на община Джебел, приета с Решение № 117 от
31.10.2008 г. на Общинския съвет – гр. Джебел,
по което е образувано адм. д. № 140/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
12.07.2017 г. от 10,30 ч.
4568
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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
Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на чл. 12 и чл. 20, ал. 1 и 3 от Наредбата
за организация на движението при постоянно
и кратковременно платено паркиране, приета
с Решение № 26 от 31.03.2016 г. на Общинския
съвет – с. Черноочене, по което е образувано
адм. д. № 143/2017 г. на А дминист ративни я
съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 13.09.2017 г. от 10 ч.
4569
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
Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на чл. 4, ал. 2, т. 4 и чл. 25, ал. 1, т. 4,
буква „б“ от Наредбата за рекламната дейност
на територията на община Крумовград, приета
с Решение № 418 от 31.03.2006 г. на Общинския
съвет – Крумовград, по което е образувано адм.
д. № 144/2017 г. на Административния съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 13.09.2017 г. от 10,10 ч.
4594
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че по протест от Йордан Георгиев – прок у рор при Окръж ната прок у рат ура – Кюстендил, са оспорени като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 4, чл. 4,
ал. 1, т. 4 и 5, чл. 25, ал. 10 и чл. 50 от Наредбата
за определянето на местните такси и цени на
услуги и администрирането им на територията
на община Дупница, приета с Решение № 101 по
протокол № 4 от 19.04.2013 г. на ОбС – гр. Дупница, и разпоредбата на чл. 22а, ал. 2 от наредбата, приета с Решение № 180 по протокол
№ 10 от 28.10.2016 г. на ОбС – г р. Ду пница.
Претендира се материална незаконосъобразност
на оспорените текстове като противоречащи
на норми от по-висок ранг и се иска тяхната
отмяна. Образувано е адм.д. № 75/2017 г. със
страни: оспорващ – прокурорът при Окръжната
прокуратура, ответник – Общинският съвет –
гр. Дупница, и страна – Окръжната прокуратура, което е насрочено за 29.09.2017 г. от 10 ч.
4593
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест от Стефан Георгиев Янев –
прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик, против разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 4,
чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, раздел V, чл. 26, 27, 28, 29,
чл. 30, раздел VІІІ, ал. 2, предл. шесто, чл. 54,
допълнение ал. 1 и ал. 2, т. 27.1 от Списъка с
видовете услуги и цени за тях в частта „депозит“
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Панагюрище, приета с
Решение № 660 от 26.02.2003 г. на Общинския
съвет – гр. Панагюрище. По оспореното решение е образувано адм.д. № 345 по описа на
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Административния съд – Пазарджик, за 2017 г.,
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 5.07.2017 г.
от 11,15 ч.
4590
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев,
подаден против разпоредбите на чл. 1, ал. 2,
чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 3, чл. 22, чл. 24, ал. 2,
чл. 27, чл. 28, ал. 1 и 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31 – 34,
чл. 66, ал. 1, чл. 67 и 68 от Наредбата за управлението на общинските пътища в община
Батак. По оспореното решение е образувано
адм. д. № 385 по описа на Административния
съд – гр. Пазарджик, за 2017 г., насрочено за
разглеждане в о.с.з. на 5.07.2017 г. от 11,15 ч.
4592
Административният съд – Перник, на основание чл. 181, ал. 1 АПК обявява, че е постъпило оспорване на текстове в разпоредбите на
чл. 1, ал. 2, чл. 19, 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2,
чл. 28, ал. 1 и 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31, 66, 67 и 68
от Наредбата за управлението на общинските
пътища, приета с Решение № 162 от 21.04.2005 г.,
протокол № 16 на Общинския съвет – гр. Перник. Образувано е адм. д. № 279/2017 г. по описа
на Административния съд – Перник.
4566
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 1621 по описа
за 2017 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Пловдив, против чл. 19, изр. 2 и чл. 22,
буква „г“ от Наредбата за условията и реда за
записване, отписване и преместване на деца
в общинските детски градини на територията
на община Стамболийски, приета с Решение
№ 194, взето с протокол № 13 от 29.08.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Стамболийски.
4633
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от прокурор в Окръжната прокуратура – Сливен, на разпоредбите на: чл. 1, ал. 2;
чл. 18, ал. 1; чл. 21; чл. 23, ал. 2; чл. 26; чл. 27,
ал. 1 и 2; чл. 28, ал. 2; чл. 30, 31, 32, 33, 65, 66 и
67 от Наредбата за управление на общинските
пътища и улици в община Твърдица, приета с
Решение № 127 от 22.12.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Твърдица, по което оспорване е образувано адм. дело № 148/2017 г. по описа на
Административния съд – Сливен, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
16.08.2017 г. от 10 ч.
4547
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм.д. № 202/2017 г. по протест на прокурор
при Окръжната прокуратура – Смолян, срещу
разпоредбите на чл. 16, ал. 5, 6 и 7 от Наредбата
за организацията и безопасността на движението на територията на община Девин, приета с
Решение № 29 от 26.03.2009 г. по протокол № 5
от 26.03.2009 г. на Общинския съвет – гр. Девин,
насрочено за 13.09.2017 г. от 13,30 ч.
4597
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А дминистративният съд – София област,
чет вър т и със та в, на основа ние ч л. 188 във
връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против чл. 2, ал. 3, пр. 7 и чл. 31, ал. 1, т. 2 и 4
от Наредба № 19 от 2009 г. за рекламно-информационната дейност на територията на община
Драгоман е образувано адм. д. № 589/2017 г. по
описа на съда, което е насрочено за разглеждане
на 20.09.2017 г. от 10 ч.
4634
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Окръжната
прокуратура – Търговище, против чл. 9, ал. 1,
2 и 3 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред и чистотата на населените места на
територията на община Попово. По протеста
е образувано адм. д. № 100/2017 г. по описа на
Административния съд – Търговище. Делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 11.07.2017 г. от 9,45 ч.
4591
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест на прокурор от Окръжната
прокуратура – Хасково, срещу чл. 3, ал. 1, т. 14
в частта относно „религиозно“ от Наредба № 1
за поддържането, осигуряването и опазването
на обществения ред, чистотата и общественото
имущество на територията на община Харманли,
по който е образувано адм. дело № 514/2017 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 27.09.2017 г. от 10 ч.
4583
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест на прокурор от Окръжната
проку рат у ра – Хасково, срещу чл. 1, ал. 2 и
чл. 12, ал. 5, хипотеза втора в частта „/1/ една
год.“ от Наредбата за управление на общинската
пътна мрежа и улици в община Минерални бани,
по който е образувано адм. дело № 523/2017 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 27.09.2017 г. от 10 ч.
4584
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол, на разпоредбата на чл. 31, ал. 2,
т. 8 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол
(приета с Решение № ХІ-1 от 19 – 25.11.2004 г.,
изм. и доп. с Решение № ХХХ-8 от 18.05.2006 г.,
изм. с Решение № VІ-10 от 13.03.2008 г., изм. с
Решение № ІХ-8 от 30.05.2008 г., изм. с Решение
№ V-15 от 29.12.2011 г., изм. с Решение № ХХ17 от 22.03.2013 г., изм. с Решение № ХХІІІ-6
от 21.06.2013 г.), по което е образувано адм.д.
№ 152/2017 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 21.09.2017 г. от 10 ч.
4595
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А дминистративният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Ямбол, на чл. 22, ал. 2, т. 8 от
Наредба № 6 за реда и условията за издаване
на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни
и мон у мен т а л но -декорат и вн и е лемен т и на
територията на община Стралджа, приета с
Решение № 79 от протокол № 9 от 28.06.2004 г.
на Общинския съвет – гр. Стралджа, влязла
в сила на 13.07.2004 г., изм. с Решение № 149
от протокол № 12 от 30.09.2016 г., по което е
образувано адм. д. № 155/2017 г. по описа на
Административния съд – Ямбол, насрочено за
14.09.2017 г. от 10 ч.
4596
Софийският градски съд, гражданско отделение, ІІ-В въззивен състав, призовава Йоанна
Петрова Вермут, с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 22.11.2017 г. в 14 ч. като въззивник по
гр.д. № 542 от 2017 г., заведено по жалба срещу
Решение № ІІ-57-245 от 4.12.2015 г. и Определение от 2.06.2016 г., постановено от СРС, ІІ ГО,
57 състав, по гр.д. № 14787 от 2013 г.
4599
Пловдивският районен съд, І бр. състав,
призовава Уаел Абделуахаб Ибрахим Хамода, с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.09.2017 г.
в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 5367/2017 г.,
заведено от Атанасия Борисова Маркова от
Пловдив, за лишаване от родителски права. Ако
въпреки публикацията ответникът не се яви в съда
при разглеждане на делото, съдът му назначава
особен представител.
4544
Разградският районен съд призовава Свитла на Щома Маринова, с неизвес т ен а д рес,
родена на 18.07.1973 г., гражданка на Украйна,
да се яви в съда на 18.07.2017 г. в 10 ч. като
ответница по гр. д. № 976/2017 г., заведено от
Неделчо Недялков Маринов на основание чл. 49
СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4649
Русенският районен съд, Х гр. състав, съобщава на Клер Луиз Лийки, родена на 27.08.1967 г.,
поданичка на Обединено кра лство Великобритания и Северна Ирландия, с неизвестен
адрес, че в Районния съд – Русе, е образувано
гр.д. № 186/2017 г., заведено от „Топлофикация
Русе“ – ЕАД, по иск по чл. 422 ГПК – установителен иск. Съдът указва на ответницата, че в
срок до приключване на насроченото съдебно
заседание може да подаде отговор и да посочи
доказателства, както и уведомления, и ако не го
направи или не се яви, ще є бъде назначен особен представител и делото ще се гледа в нейно
отсъствие. Гражданско дело № 186/2017 г. по описа
на Районния съд – Русе, Х гр. с., е насрочено за
27.09.2017 г. в 10,30 ч.
4554
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Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ обявява на всички заинтересовани, че на 29.12.2016 г. в Окръжния
съд – Търговище, е образувано гр. д. № 264/2016 г.
по искане от 28.12.2016 г. на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество срещу Тодор
Петров Анев с постоянен адрес: с. Бистра, област
Търговище, ул. Омуртаг № 13, и настоящ адрес:
Варна, ул. Георги Раковски № 63, ет. 3, ап. 15, за
отнемане в полза на държавата на притежавано от последния имущество на обща стойност
272 970 лв., а именно:
– Сумата 41 лв., представляваща касова вноска
от проверяваното лице по разплащателна сметка
в левове № 16824786 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр „Аксиома трейдинг“ – ЕООД.
– Сумата 10 лв., представляваща касова вноска
от проверяваното лице по разплащателна сметка
в левове № 19962725 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Тодор Петров Анев.
– Сумата 25 лв., представляваща касова вноска
от проверяваното лице по спестовен влог в евро
IBAN BG 62 FIR В 91704602933874 в „Банка Пиреос
България“ – АД, с титуляр Тодор Петров Анев.
– Су мата 15 лв., представл яваща касова
вноска от проверяваното лице по разплащателна
сметка в левове IBAN BG 92 RZBB 91551001863013
в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр
Тодор Петров Анев.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„Преси – 97“ – ЕООД, ЕИК 200457691, peг. в Търговския регистър на 4.11.2008 г., седалище и адрес
на управление: Каварна, ул. Васил Левски № 22А.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на „Нед
комерс строй 2008“ – ЕООД, ЕИК 200346673, peг.
в Търговския регистър на 3.09.2008 г., седалище и
адрес на управление: Варна, ж. к. „Вл. Варненчик
№ 408, вх. 1, ет. 3, ап. 32.
– Сумата 3500 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„Топ Варна инвестмънт“ – ЕООД, ЕИК 200063113,
peг. в Търговския регистър на 21.03.2008 г., седалище и адрес на управление: с. Бистра, община
Търговище, ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„Валентин Стоев“ – ЕООД, ЕИК 103838173, peг. по
ф. д. № 2899/2003 г. на ВОС, седалище и адрес на
управление: Варна, ул. Цар Симеон № 12.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„МБЛ трейдинг“ – ЕООД, ЕИК 175288375, peг.
по ф. д. № 7639/2007 г. на СГС, седалище и адрес
на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„Алиса ентертеймънт енд организейшън“ – ЕООД,
ЕИК 103983126, peг. по ф. д. № 4481/2005 г. на
ВОС, седалище и адрес на управление: с. Бистра,
община Търговище, ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„КИНД“ – ЕООД, ЕИК 200349057, peг. в Търгов-
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ския регистър на 5.09.2008 г., седалище и адрес
на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„КАМИ – Ватово“ ЕООД, ЕИК 103761645, peг. по
ф. д. № 1018/2002 г. на ВОС, седалище и адрес
на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала
на „Немекс“ – ЕООД, ЕИК 103946583, peг. по
ф. д. № 1939/2005 г. на ВОС, седалище и адрес
на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„Агенция Медиан“ – ЕООД, ЕИК 103562277, peг.
по ф. д. № 2669/2000 г. на ВОС, седалище и адрес
на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 100 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала
на „Поликам“ – ЕООД, ЕИК 201144518, peг. в
Търговския регистър на 13.05.2010 г., седалище и
адрес на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„Аксиома трейдинг“ – ЕООД, ЕИК 200573895, peг.
в Търговския регистър на 26.01.2009 г., седалище
и адрес на управление: Варна, ул. Иван Рилски,
бл. 52, вх. Б, ет. 4, ап. 20.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала
на „Он груп 1“ – ЕООД. ЕИК 148058498, peг. по
ф. д. № 3906/2006 г. на ВОС, седалище и адрес на
управление: Варна, ж. к. Вл. Варненчик, бл. 22,
вх. 1, ет. 6, ап. 17.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала
на „Тал и ор“ – ЕООД, ЕИК 148052723, peг. по
ф. д. № 3414/2006 г. на ВОС, седалище и адрес
на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала
на „Гларус ТП“ – ЕООД, ЕИК 148151326, peг. по
ф. д. № 5822/2007 г. на ВОС, седалище и адрес
на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала
на „Унистил 2003“ – ЕООД, ЕИК 103806282, peг.
по ф. д. № 590/2003 г. на ВОС, седалище и адрес
на управление: Дулово, община Дулово, област
Силистра, ул. Александър Стамболийски № 3.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала
на „Агро груп“ – ЕООД, ЕИК 127519682, peг. по
ф. д. № 759/2000 г. на ШОС, седалище и адрес
на управление: Велики Преслав, община Велики
Преслав, област Шумен, ул. Читалищна № 1.
– Сумата 2 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на „Ти
Си Би България“ – ЕООД, ЕИК 201084804, peг. в
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Търговския регистър на 16.03.2010 г., седалище и
адрес на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„Квинта Н“ – ЕООД, ЕИК 148041778, peг. по ф. д.
№ 2633/2006 г. на ВОС, предишно наименование
„Микаела транспорт“ – ООД, седалище и адрес
на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„Си Ем ауто“ – ЕООД, ЕИК 147106068, peг. по
ф. д. № 4036/2006 г. на БОС, седалище и адрес
на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„Профарт дизайн“ – ЕООД, ЕИК 148054642, peг.
по ф. д. № 3728/2006 г. на ВОС, седалище и адрес
на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала
на „Чайка 2012“ – ЕООД, ЕИК 200568065, peг. в
Търговския регистър на 22.01.2009 г., седалище и
адрес на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала
на „Алекс 02“ – ЕООД, ЕИК 148037027, peг. по
ф. д. № 2255/2006 г. на ВОС, седалище и адрес
на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала
на „ДАКС – 2000“ – ЕООД, ЕИК 103510689, peг.
по ф. д. № 92/2000 г. на ВОС, седалище и адрес
на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 2 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„Рекс инвест груп“ – ЕООД, ЕИК 200900507, peг.
в Търговския регистър на 29.10.2009 г., седалище
и адрес на управление: с. Бистра, община Търговище, ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„Вид комфорт – 85“ – ЕООД, EИK 103937246, peг.
по ф. д. № 939/2005 г. на ВОС, седалище и адрес
на управление: Варна, ж. к. Младост, бл. 117,
вх. 3, ет. 8, ап. 22.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„Морело трейдинг“ – ЕООД, ЕИК 200744620, peг.
в Търговския регистър на 8.06.2009 г., седалище
и адрес на управление: Варна, ул. Ален мак 515
№ 157, ет. 1, ап. 3.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на „Джефа корпорейшън и ко“ – ЕООД, ЕИК 200339159,
peг. в Търговския регистър на 29.08.2008 г., седалище и адрес на управление: с. Бистра, община
Търговище, ул. Омуртаг № 13.
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– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„Старк 3“ – ЕООД, ЕИК 200625192, peг. в Търговския регистър на 25.02.2009 г., седалище и адрес
на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„Хранителни стоки 2012“ – ЕООД, ЕИК 202370203,
peг. в Търговския регистър на 20.12.2012 г., седалище и адрес на управление: с. Бистра, община
Търговище, ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„Евробилд 2006“ – ЕООД, ЕИК 148077694, peг. по
ф. д. № 4837/2006 г. на ВОС, седалище и адрес на
управление: Варна, район „Младост“, ул. Радост
№ 1, офис група № А, ет. 2, офис 6.
– Сумата 50 000 лв., представляваща равностойността на придобитите акции в капитала на
„Хоспитал Варна“ – ЕАД, ЕИК 103849745, peг. по
ф. д. № 3098/2003 г. на ВОС, седалище и адрес на
управление: Варна, ул. Брегалница № 1.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала
на „Приз имот“ – ЕООД, ЕИК 103915011, peг.
по ф. д. № 15/2005 г. на ВОС, седалище и адрес
на управление: Варна, ж. к. Приморски парк,
м-ст Горчивата чешма № 477, вх. Г, ет. П1, ап. 8Г.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„Десислава – 90 – 94“ – ЕООД, ЕИК 103583018,
peг. по ф. д. № 3817/2000 г. на ВОС, седалище и
адрес на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала
на „Груп инс“ – ЕООД, ЕИК 148091644, peг. по
ф. д. № 3817/2000 г. на ВОС, седалище и адрес
на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 100 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„Дженерал комодити трейдинг“ – ЕООД, ЕИК
201344950, peг. в Търговския регистър, седалище
и адрес на управление: с. Бистра, община Търговище, ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 16 900 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„Стройко – Бозов и Райчев“ – ЕООД, в несъстоятелност, ЕИК 127026198, peг. по ф. д. № 283/1996 г.
на ШОС, седалище и адрес на управление: Варна,
ул. Котел № 6.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„Стройкомерс ТТ“ – ЕООД, ЕИК 148095030, peг.
по ф. д. № 1345/2007 г. на ВОС, седалище и адрес
на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„Морска строителна компания“ – ЕООД, ЕИК
103936546, peг. по ф. д. № 1342/2005 г. на ВОС,
седалище и адрес на управление: Каварна, община
Каварна, област Добрич, ул. Добротица № 25, ет. 2.
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– Сумата 6000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на „Тео
инвест корпорейшън“ – ЕООД, ЕИК 103952522,
peг. по ф. д. № 2625/2005 г. на ВОС, седалище и
адрес на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на „Дарт“ – ЕООД, ЕИК 103172682, peг. по
ф. д. № 3429/1997 г. на ВОС, седалище и адрес
на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 1500 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала
на „Ви Ти енд“ – ЕООД, ЕИК 200865757, peг. в
Търговския регистър на 29.09.2009 г., седалище и
адрес на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала
на „Билта“ – ЕООД, ЕИК 103866087, peг. по
ф. д. № 472/2004 г. на ВОС, седалище и адрес на
управление: Варна, ул. Преслав № 59.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„ВИП фишинг“ – ЕООД, ЕИК 103608514, peг. по
ф. д. № 1275/2001 г. на ВОС, седалище и адрес
на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала
на „В. В – БГ“ – ЕООД, ЕИК 148106135, peг. по
ф. д. № 1871/2007 г. на ВОС, седалище и адрес
на управление: с. Бистра, община Търговище,
ул. Омуртаг № 13.
– Сумата 1750 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на
„Н И Н Адванс“ – ЕООД, ЕИК 200817470, peг. в
Търговския регистър на 14.08.2009 г., седалище
и адрес на управление: Варна, ж. к. Св. Иван
Рилски, бл. 52, вх. Б, ет. 4, aп. 20.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите дялове в капитала на „Ж
И Ж – Коеви“ – ЕООД, ЕИК 118506180, peг. по
ф. д. № 155/2000 г. на ОС – Силистра, седалище
и адрес на управление: Варна, ул. Г. С. Раковски,
бл. 63, ет. 3, ап. 15.
На основание чл. 72 във връзка чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ:
– Сумата 2500 лв., представляваща равностойността на отчуждените дялове от капитала
на „Пивот риал естейт консулт“ – ЕООД, ЕИК
175220837, peг. по ф. д. № 1644/2007 г. на СТС,
седалище и адрес на управление: с. Голям извор,
община Самуил, област Разград, ул. Раковски № 2.
– Сумата 500 лв., представляваща равностойността на отчуждените дялове от капитала
на „Инвестиционна компания Гласкок“ – ЕООД,
ЕИК 103920555, peг. по ф. д. № 318/2005 г. на ВОС,
седалище и адрес на управление: Варна, ж. к. Вл.
Варненчик, бл. 407, вх. 9, ет. 4, ап. 148.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на отчуждените дялове от капитала
на „Хаджи 98“ – ЕООД – заличен търговец, ЕИК
148091626, peг. но ф. д. № 1173/2007 г. на ВОС,
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седалище и адрес на управление: Варна, м-ст
Кемер дере № 26.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на дяловете от капитала на „Джефа
корпорейшън“ – ЕООД – заличен търговец, ЕИК
103858731, peг. по ф. д. № 431/2004 г. на ВОС,
седалище и адрес на управление: Варна, ул. Константин Доганов № 18.
– Сумата 20 лв., представляваща равностойността на отчуждените дялове от капитала на
„Елит 59“ – ЕООД, ЕИК 201356211, peг. в Търговския регистър на 10.12.2010 г., седалище и адрес
на управление: Варна, ул. Тодор Икономов № 6.
В срок до приключване на съдебното дирене в
първата инстанция заинтересованите лица могат
да предявят претенции върху така описаното имущество. Първото съдебно заседание е насрочено
на 29.09.2017 г. от 10 ч.
4689
Кърджалийският окръжен съд с решение
№ 41 от 28.04.2017 г. по т. д. № 34/2016 г. е обявил
неплатежоспособността на сдружение „Перперикон – Мелпомена“ със седалище и адрес на управление Кърджали, бул. България № 37, вх. А, aп. 18,
c начална дата 25.06.2015 г.; открил е производство
по несъстоятелност; назначил е за временен синдик Дора Златева Милева-Иванова от Кърджали
с правомощията по чл. 668 ТЗ и е определил дата
на първото събрание на кредиторите 26.05.2017 г.
от 14 ч. при дневен ред: 1. изслушване доклада на
временния синдик по чл. 668, т. 3 ТЗ; 2. избиране
на постоянен синдик, и 3. избиране на комитет
на кредиторите; задължил е сдружение „Перперикон – Мелпомена“ – Кърджали, в 14-дневен срок от
откриване на производството по несъстоятелност
да предостави на съда и на синдика необходимата
на основание чл. 640, ал. 1 ТЗ информация. Кърджалийският окръжен съд с разпореждане № 528
от 21.06.2017 г. определя нова дата на първото
събрание на кредиторите – 11.08.2017 г., от 14 ч.,
което ще се проведе в зала № 1 на Окръжния
съд – Кърджали, бул. Беломорски № 48, ет. 3, при
дневен ред по чл. 672, ал. 1 ТЗ.
4667
Софийският градски съд на основание чл. 679
ТЗ призовава кредиторите на „Ай Пи Ем“ – ЕООД
(н.), с ЕИК 831407500 по т. д. № 5669/2012 г. на
СГС, ТО, VІ-1 състав, да се явят в заседание на
20.07.2017 г. от 9,30 ч. по т. д. № 1912/2017 г. на
СГС, ТО, VІ-20 състав, образувано по искане на
кредиторите Мариана Петрова Минева и „Ай Пи
Ем Трейд“ – ЕООД, с ЕИК 201534543 и длъжника
„Ай Пи Ем“ – ЕООД (н.), с ЕИК 831407500 по
чл. 679 ТЗ за отмяна на решение на събрание на
кредиторите на „Ай Пи Ем“ – ЕООД (н.), с ЕИК
831407500 по т. д. № 5669/2012 г. на СГС, ТО, VІ-1
състав. Заседанието ще се проведе в Софийския
градски съд, бул. Витоша № 2.
4678
Софийският градски съд на основание чл. 679
ТЗ призовава длъжника, синдика и кредиторите
от събрание на кредиторите на „Енергони“ – АД, с
ЕИК 200124320 по т. д. № 4632/2015 г. на СГС, ТО,
VІ-4 състав, да се явят в заседание на 28.08.2017 г.
от 13,30 ч. по т. д. № 1718/2017 г. на СГС, ТО, VІ-1
състав, образувано по искане на кредитор „Електра
Юръп“ – АД, с ЕИК 175300030, със седалище и ад-
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рес на управление София, бул. Цариградско шосе
№ 115Г, ет. 4, по чл. 679 ТЗ за отмяна на решение
на събрание на кредиторите на „Енергони“ – АД,
с ЕИК 200124320 по т. д. № 4632/2015 г. на СГС,
ТО, VІ-4 състав. Заседанието ще се проведе в Софийския градски съд, бул. Витоша № 2.
4679
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-3 състав, частно търговско дело № 1955/2017 г.,
на основание чл. 679 ТЗ призовава кредиторите от
първото събрание на кредиторите на „Интерхотели“ – АД, ЕИК 104055707, по т. д. № 5599/2015 г.
по описа на Софийския градски съд, търговско
отделение. VІ-1 състав, да се явят в заседание на
10.07.2017 г. от 10 ч. по т. д. № 1955/2017 г. по описа
на Софийския градски съд, търговско отделение,
VІ-3 състав, образувано по искане на „Интерхотелс – Кар“ – ЕООД, ЕИК 201035821, на основание
чл. 679, ал. 3 ТЗ за отмяна на решенията на първото
събрание на кредиторите на „Интерхотели“ – АД,
ЕИК 104055707. Заседанието ще се проведе в Софийския градски съд, София, бул. Витоша 2.
4707
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 981/1990 г.
за политическа партия с наименование „Радикалдемократическа партия в България“, както
следва: вписва Изпълнителен комитет в състав
от 7 души: Захари Петров Петров – председател,
Петър Николов Юруков – заместник-председател,
Георги Киров Иванов – организационен секретар,
Антоанета Георгиева Ковачева, Милен Маринов
Георгиев, Костадин Атанасов Шопов, Теодор Димитров Страшимиров; вписва Проверителен съвет в
състав: Крумче Стоичкова Шопова – председател,
Иван Андонов Юрганджиев – секретар, Малина
Петрова Попова – член. Партията се представлява
от председателя Захари Петров Петров.
4705
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. 1654/2007 г.
за политическа партия с наименование „Движение
Нашият град“, както следва: Изпълнителното бюро
на партията е в следния състав: Неделчо Михайлов
Димов, Владимир Велчев Тонев, Андрей Николаев
Василев, Мариана Александрова Малчева, Калин
Георгиев Желев, Силвия Георгиева Иванова.
4706

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ ЕН И Я
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на училищата с
изучаване на японски език“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 23, ал. 1 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на сдружение с нестопанска цел „Асоциация
на училищата с изучаване на японски език“ на
4.09.2017 г. в 13 ч. в седалището на сдружението:
в София, ул. Пиротска № 68, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. финансов отчет на сдружението; 3. вземане
на решение за прекратяване на сдружението
на основание чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 48, т. 1 от устава на сдружението
и обявяването му в ликвидация; 4. вземане на
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решене за избор и назначаване на ликвидатор;
5. вземане на решение за определяне срок на
ликвидацията. Поканват се всички членове да
присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4604
6. – Управителният съвет на спортен клуб
„Ти та н“ – Асеновг ра д, на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ във връзка с разпоредбите от устава на
сдружението свиква редовно годишно отчетно
общо събрание на 20.08.2017 г. в 10 ч. в сградата
на седалището на сдружението в Асеновград,
ул. Асенова крепост № 31, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението от
1.01.2016 г. до 31.12.2016 г., включително за минали години; приемане на доклада и отчета на
УС за извършената дейност; 2. освобождаване
от длъжност и отговорност на председателя
и членовете на УС; 3. вземане на решения за
прекратяване на сдружението и откриване на
производство по ликвидация; назначаване на
ликвидатор; определяне срок на ликвидацията; 4. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при
липса на кворум събранието се отлага за 11 ч.
при същия дневен ред, на същото място и се
счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.
4585
10. – Управителният съвет на СК „КануКаяк – Асеновец“ – Асеновград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на дружеството свиква
редовно отчетно-изборно общо събрание на членовете на клуба на 24.08.2017 г. в 18 ч. в сградата
на ул. Иван Вазов № 10, Асеновград, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на спортен клуб
„Кану-Каяк – Асеновец“ за изминалия период; 2.
избор на председател и членове на управителния
съвет; 3. избор на контролен съвет; 4. промени
в устава на сдружението; 5. разни. Поканват се
всички членове на клуба или техни упълномощени представители да вземат участие в работата
на общото събрание. Регистрацията на членовете
за участие започва в 17 ч. в деня на събранието
и на мястото, определено за провеждането му.
Писмените материали са на разположение на
членовете в сградата на ул. Иван Вазов № 10,
Асеновград, от 9 до 17 ч. всеки работен ден. 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.
4579
19. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Сдружение За всеки питомец – дом“, Асеновград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и по инициатива на председателя на сдружението свиква общо събрание на сдружението
на 12.09.2017 г. в 10 ч. на адреса на сдружението:
Асеновград, ул. Христо Ботев № 24, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на Екатерина Сотирова Стефанова, Димитър Николов Батуров
и Христо Сотиров Каптебилов като членове
на УС на сдружението; проект за решение: ОС
освобождава Екатерина Сотирова Стефанова,
Димитър Николов Батуров и Христо Сотиров
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Каптебилов като членове на УС; 2. освобождаване на Екатерина Сотирова Стефанова като
председател на сдружението; проект за решение:
ОС освобождава Екатерина Сотирова Стефанова
като председател на сдружението; 3. избор на
нов УС; проект за решение: ОС избира нов УС;
4. избор на нов председател на сдружението;
проект за решение: ОС избира нов председател
на сдружението; 5. промяна на чл. 24, ал. 3, 4 и
5 от устава на сдружението; проект за решение:
отменят се ал. 4 и 5 от чл. 24 от устава и се
променя ал. 3 към чл. 24, като занапред чл. 24,
ал. 3 ще бъде със следния текст: „Свикването
на ОС на сдружението се извършва съгласно
чл. 26 ЗЮЛНЦ.“; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4525
3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Спортен клуб по вдигане на тежести – Добрич“,
гр. Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на
членовете на сдружението на 25.08.2017 г. в 11 ч.
в ОУ „Й. Йовков“ – зала вдигане на тежести
(физкултурен салон), при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС на „СКВТ – Добрич“
за 2016 и 2017 г.; 2. приемане на отчета за приходите и разходите за 2016 г.; 3. избор на нови
управителен и контролен съвет; 4. приемане на
нови членове; 5. разни. 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 независимо от броя
на присъстващите членове. Поканват се всички членове на „СКВТ – Добрич“ да участват
в събранието лично или чрез упълномощен
представител.
4602
1. – Управителят на сдружение с нестопанска цел „Доминанта“ – Добрич, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и гл. 10 и чл. 17 от устава на
сдру жението свик ва редовно годишно общо
събрание на 11.09.2017 г. в 13 ч. в Добри ч,
ул. Васил Левски № 7, ет. 2, трета зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; 2. отчет на управителя
за дейността на сдружението; 3. приемане на
промени в устава, а именно – в гл. 10, чл. 13
вместо „Управителен орган на сдружението е
управителят“ да се впише „Управителен орган
на сдружението е управителният съвет“; в гл. 10,
чл. 17, т. 3 – „поканата се поставя на мястото
за обявление в сградата, в която се намира управлението на сдружението“; 4. предложения за
обсъждане на други актуални за сдружението
въпроси. Поканват се всички членове лично
и л и ч рез у п ъ л номощен и п редс та ви т ел и да

ВЕСТНИК

БРОЙ 52

присъстват на общото събрание. При липса на
кворум на основание гл. 10, чл. 20 от устава и
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място и при същия
дневен ред в 14 ч.
4626
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„КЛА „Загорец“, Нова Загора, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно
събрание на 28.08.2017 г. в 17 ч. в залата на читалище „Напредък“, гр. Нова Загора, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на клуба;
2. приемане на годишен счетоводен отчет; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на
УС и избор на нов УС; 4. промени в устава; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
4603
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дамски футболен клуб „Поморие“ – Поморие, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 13 и сл. от устава свиква общо събрание
на дружеството на 15.09.2017 г. в 10 ч. в залата
на партера на стадион „Поморие“ със следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
2016 г.; 2. приемане на промяна в наименованието на сдружението от „Дамски футболен клуб
„Поморие“ – Поморие, на Футболен клуб „Черно
море“ – Поморие; 3. приемане на промяна на
устава в горния смисъл поради промяна на наименованието; 4. всички останали, подлежащи
на вписване, обстоятелства остават непроменени;
5. текущи.
4383
Николай Михайлов Наков – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел в частна полза
„ПСМАРКЕТ.БГ“, рег. по ф.д. № 524/2011 г. на
СГС, БУЛСТАТ 176212341, със седалище и адрес
на управление София, ул. Денкоглу № 16, ет. 6,
ап. 17, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
всички кредитори да предявят вземанията си
към сдружението предвид започналото производство по ликвидация.
4627
Свобода Милкова Тошева – ликвидатор на
Фондация „Център за изследване на развитието“ – в ликвидация по ф.д. 16267/1997 г. по описа
на СГС, ЕИК по Булстат 121611120, със седалище
и адрес на управление: София, ул. Александър
Стамболийски № 56, ет. 4, ап. 25, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията си към фондацията
в 6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
4526
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