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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 241
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за държавната
собственост, приет от 44-то Народно събрание
на 10 октомври 2018 г., повторно приет на
24 октомври 2018 г.
Издаден в София на 25 октомври 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104
от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и
124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26
и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7
на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от
2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17,
30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113
от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19,
33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19
и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27
от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния
съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и
109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52,
60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и
96 от 2017 г. и бр. 21, 64 и 77 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „в които държавата е едноличен собственик на капитала“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 2. В чл. 57, ал. 3 думите „или при условията и по реда на Закона за публично-частното
партньорство“ се заменят с „при спазване на
правилата в областта на държавните помощи“.
§ 3. В чл. 57а, ал. 1, изречение първо думите
„държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от
Търговския закон и търговските дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала“ се заменят с „и държавните предприятия
по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон“.
Заключителна разпоредба
§ 4. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от
2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от
2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд
от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84

от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39,
88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105
от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98
и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г.,
бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от
2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23,
66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34,
41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г., бр. 13,
58 и 96 от 2017 г. и бр. 7, 8 и 64 от 2018 г.) се
създава чл. 28а:
„Чл. 28а. (1) Апорт на имоти или вещи,
които не са обособени части – собственост
на търговско дружество, включено в списъка по чл. 3, ал. 1, се извършва след решение
на Министерския съвет по предложение на
органа, упражняващ правата на собственост
в капитала на дружеството.
(2) Апорт може да се извършва само в
т ърговско дру жество, в което едноличен
собственик на капитала е дружеството по
ал. 1, както и в търговско дружество, в което дружеството по ал. 1 притежава част от
капитала, а останалото участие в капитала
е държавно или общинско.
(3) Апорт може да се извършва и при учредяване на търговско дружество при условията
на ал. 1 и 2.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г. и на 24 октомври
2018 г. и е подпечатан с официалния печат на
Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9539

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишна работна програма
на Народното събрание по въпросите на
Европейския съюз (2018 г.)
Народното събрание на основание чл. 105,
ал. 4 от Конституцията на Република България и § 10 от заключителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите
на Европейския съюз (2018 г.):
Годишна работна програма на Народното
събрание по въпросите на Европейския съюз
(2018 г.)
Народното събрание, като се ръководи от:
– засилената роля на националните парламенти в процеса на вземане на решения
от Европейския съюз съгласно Договора от
Лисабон и влиянието им във формулирането
на европейските политики;
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– спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в европейския
законодателен процес;
– значението на европейските актове за
социално-икономическото развитие на Репуб
лика България за постигане на интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж в изпълнение
на Стратегията „Европа 2020“,
реши да упражни правомощията си по
чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като подложи на процедурата
по парламентарно наблюдение и контрол по
глава единадесета от чл. 118 до чл. 121 вкл.
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание следните проекти на
актове на европейските институции:
1. Всеобхватно предложение за бъдещата
многогодишна финансова рамка след 2020 г.
2. Последващи действия относно свързаното
със солидарността измерение на енергийния
съюз, вк лючително предложение относно
общи правила за газопроводи, които навлизат
в европейския вътрешен пазар на газ.
3. Пакет относно социалната справедливост: Предложение за създаване на европейски орган по въпросите на трудовия пазар;
инициатива за достъп до социална закрила
на самостоятелно заетите лица с нетипична
форма на заетост; инициатива за европейски
социалноосигурителен номер, който може да
се използва във всички области на политиката,
където е приложим; преглед по REFIT на Директивата относно задължението за писмено
заявление, с която се установява задължение
за работодателя да информира работещите
лица относно условията, приложими към
договора или към трудовите правоотношения.
4. Предложение за подобряване на веригата
за доставка на храни.
5. Съобщение относно евентуалното създаване на длъжността на постоянен европейски
министър на икономиката и финансите, който
подлежи на демократичен контрол (незаконодателна инициатива).
6. Съобщение относно евентуалното разширяване на задачите на новата Европейска
прокуратура с цел включване сред тях на борбата срещу тероризма въз основа на член 86,
параграф 4 от Договора за функциониране
на Европейския съюз (незаконодателна инициатива).
7. Инициатива за укрепване на прилагането на принципите на върховенството на
закона в Европейския съюз (незаконодателна
инициатива).
8. Стратегия за успешното присъединяване
на Сърбия и Черна гора като най-добре подготвени кандидатки от Западните Балкани
със специален акцент върху върховенството
на закона, основните права, борбата срещу
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корупцията и организираната престъпност
и върху цялостната стабилност на региона
(незаконодателна инициатива).
9. Съобщение относно възможността за
допълнително увеличаване на използването
на гласуването с квалифицирано мнозинство
в рамките на общата външна политика на
основание член 31, параграф 3 от Договора
за фу нк циониране на Европейск и я съюз,
както и подобряването на съгласуваността на
общата външна политика (незаконодателна
инициатива).
10. Съобщение относно допълнителното
укрепване на субсидиарността, пропорционалността и по-доброто регулиране в ежедневната
работа на Европейския съюз (незаконодателна
инициатива).
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 24 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9556

РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати,
представянето и публичното оповестяване на
документите, изслушването на кандидатите
и за избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро
за контрол на специалните разузнавателни
средства
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във
връзка с чл. 34в от Закона за специалните
разузнавателни средства
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условията
и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и за
избор на председател, заместник-председател
и членове на Националното бюро за контрол
на специалните разузнавателни средства.
I. Предлагане на кандидати за членове
на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и публично
оповестяване на документите.
1. Предложенията за кандидати за членове на
Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства се правят от парламентарни групи. В предложенията се отбелязва,
ако кандидатът се предлага и за председател
или заместник-председател. Предложенията се
внасят в писмена форма чрез деловодството на
Народното събрание до Комисията за контрол
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над службите за сигурност, прилагането и
използването на специалните разузнавателни
средства и достъпа до данните по Закона за
електронните съобщения в 10-дневен срок от
приемането на тези правила.
2. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на кандидата.
Към предложенията се прилагат следните
документи:
– писмено съгласие на кандидата да бъде
предложен за длъжността по образец – приложение № 1 към решението;
– подробна професионална автобиография;
– копие от лична карта и от дипломa за
завършено висше образование, заверени от
кандидата;
– документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж, съгласно чл. 34в, ал. 2 от Закона за специалните
разузнавателни средства;
– медицинско свидетелство, че лицето не
страда от психическо заболяване.
3. Предложенията и документите по т. 2
се публикуват в срок до един работен ден от
получаването им на интернет страницата на
Народното събрание.
4. Публикуването на предложенията и
документите се извършва в съответствие със
Закона за защита на личните данни и Закона
за защита на класифицираната информация.
5. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни
организации могат да представят на комисията
становища за кандидата, включващи и въпроси,
които да му бъдат поставяни. Становищата и
въпросите се изпращат по пощата на адрес:
София, пл. Княз Александър I № 1, Комисията за контрол над службите за сигурност,
прилагането и използването на специалните
разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения,
или по електронен път на електронна поща:
kkss@parliament.bg, не по-късно от 7 дни преди изслушването на кандидатите. Анонимни
становища и сигнали не се разглеждат.
6. Становищата и въпросите се публикуват
в срок до един работен ден след получаването
им на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона
за защита на личните данни.
II. Проверка за допустимост на кандидатите.
1. Комиси я та на заседание п роверява
да ли са представени всичк и необходими
документи по раздел I, т. 2 и дали предложените кандидати отговарят на изискванията
за дееспособност, гражданство и стаж по
Закона за специалните разузнавателни средства. Решението за допуснатите кандидати
се публикува в срок до един работен ден на
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интернет страницата на Народното събрание
при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
2. Когато комисията установи, че кандидатът не отговаря на изискванията за дее
способност и стаж по Закона за специалните
разузнавателни средства, уведомява вносителя
на предложението. Нови предложения могат
да се правят в срок три работни дни от уведомлението.
3. В срок два работни дни от публикуване
на решението на комисията за допуснатите
кандидати всеки кандидат лично предава на
служителя по сигурността на информацията
в отдел „Сигурност на информацията“ на
Народното събрание:
3.1. заверено копие от валидно разрешение
за достъп до класифицирана информация с
ниво „Строго секретно“, или
3.2. документи за проучване за надеждност
съгласно чл. 148, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ):
– писмено съгласие на кандидата за провеждане на проучване по чл. 43, ал. 2 от
ЗЗКИ – приложение № 2 или 3 към решението;
– нотариално заверена дек ларация по
чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, подписана и заверена пред
нотариус – приложение № 4 към решението;
– съгласие във връзка с чл. 62, ал. 9 от
Закона за кредитните институции – приложение № 5 към решението;
– собственоръчно попълнен въпросник
за ниво за достъп до класифицирана информация „Строго секретно“ – приложение № 6
към решението;
– снимка 4 х 3,5 см – 1 брой.
4. На кандидатите за членове на Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства, които нямат валидно разрешение за достъп до класифицирана
информация с ниво „Строго секретно“, се
извършва проучване за надеждност. Документите по раздел II, т. 3.2 на кандидатите
се изпращат на Държавна агенция „Национална сигурност“, която извършва специално
проучване по смисъла на ЗЗКИ в едномесечен срок.
5. Резултатите от проучването се публикуват в еднодневен срок от постъпването им на
интернет страницата на Народното събрание.
III. Изслушване на допуснатите кандидати
за членове на Националното бюро за контрол
на специалните разузнавателни средства.
1. Предложенията за кандидати за членове
на Националното бюро се разглеждат от комисията в 7-дневен срок от получаването на
информацията от Държавна агенция „Национална сигурност“. Комисията уведомява вносителя на предложението, когато констатира,
че кандидатът не отговаря на изискванията на
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закона. Нови предложения могат да се правят
в 7-дневен срок от уведомлението. Новите
предложени я, представянето, п убличното
оповестяване на документите, изслушването
и изборът се извършват по реда и сроковете
на тези правила.
2. Комисията изготвя списък на кандидатите за членове на Националното бюро
за контрол на специалните разузнавателни
средства, които отговарят на изискванията
на Закона за специалните разузнавателни
средства. Списъкът се изготвя по азбучен
ред на собствените имена на кандидатите
и се публикува на интернет страницата на
Народното събрание.
3. Изслушването на допуснатите кандидати
се провежда в 7-дневен срок от публикуване на списъка на кандидатите на открито
заседание на комисията, което се излъчва в
реално време чрез интернет страницата на
Народното събрание.
4. Комисията изслушва кандидати по поредността им в списъка.
5. Вносителят на предложението представя
кандидата в изложение до две минути.
6. На кандидата се дава възможност да
допълни данни от професионалната си биография и да изложи мотивацията си за заемане
на длъжността в изложение до 10 минути за
всеки кандидат.
7. Народните представители, членове на
комисията, в рамките до две минути могат да
задават въпроси към кандидата, включително
и такива от становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани
за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации.
8. На всеки кандидат се предоставя право
на отговор до две минути на въпрос.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
интернет страницата на Народното събрание.
10. Комисията в 7-дневен срок от провеждането на изслушването внася в Народното
събрание обобщен док лад, към който се
прилага списък на кандидатите, участвали
в изслушването, подреден по азбучен ред
на собствените им имена. Към доклада се
прилагат и проекти на решения за избор на
членове, председател и заместник-председател
на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
11. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата.
IV. Избор на членове, председател и заместник-председател на Националното бюро
за контрол на специалните разузнавателни
средства.
1. Заседанието се излъчва в реално време
чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на
заседанието може да присъстват допуснатите
кандидати.
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2. Комисията за контрол над службите за
сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до
данните по Закона за електронните съобщения
представя докладa за проведеното изслушване.
3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по поредността им в
списъка, изготвен по азбучен ред на собствените имена, в изложение до две минути.
4. Разискванията по представените кандидатури се провеждат по реда на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание.
5. Гласуването се извършва поотделно за
всеки кандидат по поредността, определена
в списъка на кандидатите.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители. Ако
няколко кандидати са получили повече от
половината от гласовете на присъстващите
народни представители, избран е кандидатът,
получил най-много гласове „за“.
7. Народното събрание избира от членовете
на бюрото председател и заместник-председател.
8. Когато никой от кандидатите не получи
необходимите гласове, се провежда повторно
гласуване, в което участват двамата кандидати,
получили най-много гласове „за“.
9. Ако и при повторното гласуване никой от
кандидатите не получи необходимите гласове,
както и в случаите, когато не са внесени кандидатури, Народното събрание приема решение
за откриване на нова процедура за избор.
V. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна
в декларираните обстоятелства по чл. 35,
ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
1. След приключване на процедурата за
избор по реда на раздел IV избраните председател, заместник-председател и членове на
Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства подават декларация за
несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
съгласно приложение № 7 към решението.
2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 председателят,
заместник-председателят и членовете на Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства подават декларация
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество по образец
съгласно приложение № 8 към решението.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 25 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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Приложение № 1
към раздел I, т. 2 от Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата...................................... ,
ЕГН ................................, л. к. № ......................... ,
изд. на ..…………............................. .............. от МВР ,
с постоянен адрес: ............................................... ,
ДЕКЛАРИРАМ, че:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за
длъжността..............................................................
на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
Дата:

Декларатор:..............

Приложение № 2
към раздел II, т. 3.2 от Решението
СЪГЛАСИЕ
на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ
ПОДПИСАНИЯТ ............................................
от ........................, ул. ............................................ ,
с л. к. № ......................., изд. от ............................
на ................................., ЕГН ................................. ,
с настоящото ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ДАВАМ
СЪГЛАСИЕ за започване на проучването ми за
надеждност.
На основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ във връзка
с чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване
на документите за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската народна армия ДАВАМ СЪГЛАСИЕ да ми бъде
извършена проверка за принадлеж ност към
Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия.
Дата:
Подпис: ...........................
(име и фамилия)
Място:
Забележка. Настоящото съгласие се дава само от
лица, родени до 16.07.1973 г. Попълва се саморъчно в
два оригинални екземпляра.

Приложение № 3
към раздел II, т. 3.2 от Решението
СЪГЛАСИЕ
на основание чл. 43 ал. 2 от ЗЗКИ
Подписаният/ата .............................................
от ..................................., ул. .................................. ,
с л. к. № ..........................., изд. от ........................
на ............................., ЕГН ......................................,
ДАВАМ СЪГЛАСИЕ да започне процедурата
по .............................................................................
(обикновено/разширено/специално)
проучване за надеждност за достъп до класифицирана информация до ниво ..............................
..................................................................................
(поверително/секретно/строго секретно)
Дата:
Подпис: ...........................
(име и фамилия)
Място:
Забележка. Настоящото съгласие се дава само от
лица, родени след 16.07.1973 г. Попълва се саморъчно
в един екземпляр.
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Приложение № 4
към раздел II, т. 3.2 от Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
От_______________________________________ ,
(наименование на задълженото лице)
№ от НДР/ЕГН _____________________________ ,
БУЛСТАТ___________________________________ ,
Седалище___________________________________ ,
Адрес на управление/постоянен адрес: _______
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(държава, област, община, град (село), ул. №, ж.к.,
бл., вх., ап.)
На основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ във връзка с чл. 147, ал. 1, буква „д“ и чл. 148, ал. 3 от
ППЗЗКИ в качеството ми на задължено лице
давам изричното си писмено съгласие конкретните индивидуализиращи данни, съставляващи
данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, да бъдат предоставени от
орган на Националната агенция за приходите на
Държавна агенция „Национална сигурност“ във
връзка със и само за нуждите на обикновено/
разширено/специално проучване съгласно чл. 48,
ал. 5/чл. 49, ал. 3 от ЗЗКИ.
Дата: .......................... ДЕКЛАРАТОР: .....................
гр. .............................
(подпис)
Забележки: 1. Декларацията се представя пред компетентния проучващ орган в два екземпляра, първият
от които е оригинал, а вторият – копие, заверено
от декларатора с „Вярно с оригинала“.
2. Когато съгласието се заявява лично пред органа
на Националната агенция за приходите, лицето полага
подписа си в момента на подаване на декларацията
пред съответния орган на Националната агенция
за приходите.

Приложение № 5
към раздел II, т. 3.2 от Решението
СЪГЛАСИЕ
от ....................................................................... ,
(трите имена)
ЕГН .........................................................................
На основание чл. 42, а л. 2 от Закона за
защита на класифицираната информация във
връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните
институции давам изрично писмено съгласие
да бъдат предоставени сведения на Държавна
агенция „Национална сигурност“ за авоарите,
операциите по сметките и влоговете ми във
връзка със и само за нуждите на извършване
процедурата по специално проучване съгласно
чл. 49, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация.
Дата: .......................... ДЕКЛАРАТОР: .....................
гр. .............................
(подпис)

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

Приложение № 6
към раздел II, т. 3.2 от Решението
Приложение № 2 към чл. 47 и чл. 48 от ЗЗКИ
ПОВЕРИТЕЛНО
(след попълване)
(Рег. № и печат на организационната единица, желаеща да се
проучи лицето за достъп до класифицирана информация)

снимка 4/3,5

ВЪПРОСНИК
ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОУЧВАНЕТО НА ЛИЦАТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, КЛАСИФИЦИРАНА КАТО ДЪРЖАВНА ТАЙНА
(по чл. 47 и 48 от Закона за защита на класифицираната информация)
Този въпросник се използва съгласно закона с цел Вашето проучване за достъп до информация, класифицирана като държавна тайна, маркирана с гриф за сигурност.
ПОВЕРИТЕЛНО
СЕКРЕТНО
СТРОГО СЕКРЕТНО
(моля оградете необходимия знак)
I. ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО – ОБЕКТ НА ПРОУЧВАНЕ
Име
(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име.)
Предишни имена
(Попълва се, в случай че са променяни.)
Дата на раждане
Място на раждане:
Държава
Област
Община
Населено място
Гражданство
Предишно гражданство
В случай на промяна на гражданството попълнете:
Име, на което е издаден актът за промяна или загубване на чуждо гражданство или актът за притежаваното в момента гражданство
Документ №
ЕГН

издаден на

от
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Военно звание
Военна книжка сер. №

издадена на

от

Постоянен адрес
Държава
Област
гр. (с.)

п. код

улица
ж.к., бл.
вх., ап.

телефон

Настоящ адрес
Държава
Област
гр. (с.)

п. код

улица
ж.к., бл.
вх., ап.
Лична карта №

телефон
издадена на

от

Месторабота
Наименование на предприятието
БУЛСТАТ
Седалище:
Държава
гр. (с.)

п. код

улица
сл. телефон

сл. факс

Заемана длъжност
Размер на дохода от пред-
ходния месец

вид валута

Друга месторабота
Наименование на предприятието
БУЛСТАТ
Седалище:
Държава
гр. (с.)

п. код

улица
сл. телефон

сл. факс

Заемана длъжност
Размер на дохода от пред-
ходния месец

вид валута

Допълнителни източници на доходи за предходната календарна година, надхвърлящи общо 5000 лв.
Например: рента, дивиденти от ценни книжа, лихви от банкови влогове, печалба от борсови акции, участие във фондове, доходи от наеми на недвижими имоти, хонорари за публикации, спечелени от хазарт
суми, надхвърлящи три средни работни заплати в Република България, участие в управителни органи на
търговски дружества, възнаграждения по договори за поръчки и т.н.
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II. ДАННИ ЗА БАЩАТА НА ПРОУЧВАНОТО ЛИЦЕ
Име
(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име.)

Предишни имена
(Попълва се, в случай че са променяни.)

Дата на раждане
Място на раждане:
Държава
Област
Община
Населено място
Гражданство
Постоянен адрес
Държава
Област
гр. (с.)

п. код

улица
ж.к., бл.
вх., ап.

телефон

Настоящ адрес
Държава
Област
гр. (с.)

п. код

улица
ж.к., бл.
вх., ап.

телефон

Месторабота
Наименование на предприятието
БУЛСТАТ
Седалище:
Държава
гр. (с.)

п. код

улица
сл. телефон

сл. факс

Заемана длъжност
III. ДАННИ ЗА МАЙКАТА НА ПРОУЧВАНОТО ЛИЦЕ
Име
(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име.)

Предишни имена
(Попълва се, в случай че са променяни.)
Дата на раждане
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Място на раждане:
Държава
Област
Община
Населено място
Гражданство
Постоянен адрес
Държава
Област
гр. (с.)

п. код

улица
ж.к., бл.
вх., ап.

телефон

Настоящ адрес
Държава
Област
гр. (с.)

п. код

улица
ж.к., бл.
вх., ап.

телефон

Месторабота
Наименование на предприятието
БУЛСТАТ
Седалище:
Държава
гр. (с.)

п. код

улица
сл. телефон

сл. факс

Заемана длъжност
IV. ДАННИ ЗА БРАТЯ/СЕСТРИ НА ПРОУЧВАНОТО ЛИЦЕ
Име
(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име.)

Предишни имена
(Попълва се, в случай че са променяни.)

Дата на раждане
Място на раждане:
Държава
Област
Община
Населено място
Гражданство
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Постоянен адрес
Държава
Област
гр. (с.)

п. код

улица
ж.к., бл.
вх., ап.

телефон

Настоящ адрес
Държава
Област
гр. (с.)

п. код

улица
ж.к., бл.
вх., ап.

телефон

Месторабота
Наименование на предприятието
БУЛСТАТ
Седалище:
Държава
гр. (с.)

п. код

улица
сл. телефон

сл. факс

Заемана длъжност
V. ДАННИ ЗА СЪПРУГ/А ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ, С КОЕТО ПРОУЧВАНОТО ЛИЦЕ СЪЖИТЕЛСТВА
ФАКТИЧЕСКИ НА СЪПРУЖЕСКИ НАЧАЛА
Име
(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име.)

Предишни имена
(Попълва се, в случай че са променяни.)

Дата на раждане
Място на раждане:
Държава
Област
Община
Населено място
Гражданство
Постоянен адрес
Държава
Област
гр. (с.)

п. код

улица
ж.к., бл.
вх., ап.

телефон

С Т Р.
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Настоящ адрес
Държава
Област
гр. (с.)

п. код

улица
ж.к., бл.
вх., ап.

телефон

Месторабота
Наименование на предприятието
БУЛСТАТ
Седалище:
Държава
гр. (с.)

п. код

улица
сл. телефон

сл. факс

Заемана длъжност
Акт за сключен граждански брак:
серия №

издаден на

от

VI. ДАННИ ЗА ДЕЦА НАД 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НА ЛИЦЕТО ПО Т. I
Име
(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име.)
Дата на раждане
Място на раждане:
Държава
Област
Община
Населено място
Гражданство
Постоянен адрес
Държава
Област
гр. (с.)

п. код

улица
ж.к., бл.
вх., ап.

телефон

Настоящ адрес
Държава
Област
гр. (с.)

п. код

улица
ж.к., бл.
вх., ап.

телефон

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

Месторабота
Наименование на предприятието
БУЛСТАТ
Седалище:
Държава
гр. (с.)
улица
сл. телефон
Заемана длъжност

п. код
сл. факс

VII. В СЛУЧАЙ ЧЕ ЛИЦАТА, ПОСОЧЕНИ В Т. II – IV, ЖИВЕЯТ ПОСТОЯННО В ЧУЖБИНА ИЛИ
СА ИЗЛИЗАЛИ ЗАД ГРАНИЦА ЗА СРОК ПОВЕЧЕ ОТ 3 МЕСЕЦА, ВПИШЕТЕ СЛЕДНИТЕ ДАННИ:
Име
(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име.)
Период
от – до:
от – до:
от – до:
Държава
Точен адрес
Основание за пребиваване
VIII. БИЛИ ЛИ СТЕ ОСЪЖДАН?
НЕ
ДА
Впишете кога и за какво престъпление.
IХ. В МОМЕНТА СРЕЩУ ВАС ПОВДИГНАТО ЛИ Е ОБВИНЕНИЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕ?
НЕ
ДА
Впишете органа, който води делото/ата и евентуално посочете неговия номер.
Х. СТРАДАТЕ ЛИ ИЛИ СТРАДАЛИ ЛИ СТЕ ОТ ПСИХИЧЕСКО ЗАБОЛЯВАНЕ?
НЕ
ДА
Уточнете какви, в какви периоди от време, в кои лечебни заведения, име на
лекуващия лекар.
ХI. УПОТРЕБЯВАТЕ ЛИ ИЛИ УПОТРЕБЯВАЛИ ЛИ СТЕ НАРКОТИЦИ ИЛИ ДРУГИ КОНТРОЛИРАНИ УПОЙВАЩИ ВЕЩЕСТВА?
НЕ
ДА
Впишете какви, кога и дали продължавате (моля не споменавайте факти, когато са Ви давани наркотици или упойващи вещества от правоспособни лекари,
доколкото това не е довело до ситуация, че трябва да продължавате да ги
вземате или ги вземате.)

С Т Р.
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ХII. ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ УПОТРЕБЯВАЛИ ЛИ СТЕ ИЛИ УПОТРЕБЯВАТЕ ЛИ
АЛКОХОЛ В КОЛИЧЕСТВА, ПРИЧИНЯВАЩИ ПОМРАЧАВАНЕ ИЛИ ЗАГУБА НА СЪЗНАНИЕ?
НЕ
ДА
Впишете честотата и обстоятелствата, при които става това (или са ставали), а също така дали във връзка с това се лекувате (или сте се лекували) в
специализирани заведения (посочете лечебните заведения и адресите им.)
ХIII. ПОСОЧЕТЕ В ТАБЛИЦАТА ПО-ДОЛУ ДАННИ ЗА ВАШАТА РАБОТА (СЛУЖБА) ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ

Период от – до

Пълно наименование на местоработата и точния є адрес

Последно заемана длъжност

ХIV. ВИЕ, ВАШИЯТ/ВАШАТА СЪПРУГ/А ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ, С КОЕТО СЪЖИТЕЛСТВАТЕ
ФАКТИЧЕСКИ НА СЪПРУЖЕСКИ НАЧАЛА, ИМАТЕ ЛИ ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ
ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧИЯТО ОБЩА СУМА НАДХВЪРЛЯ ШЕСТКРАТНО
ВАШЕТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ?
НЕ
ДА
Впишете кой, в какъв размер, на кого дължи и какъв е срокът за погасяване на дълга.
ХV. ВИЕ, ВАШИЯТ/ВАШАТА СЪПРУГ/А ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ, С КОЕТО СЪЖИТЕЛСТВАТЕ ФАКТИЧЕСКИ НА СЪПРУЖЕСКИ НАЧАЛА, ИМАТЕ ЛИ ДРУГИ ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ДЪЛЖИМИ СУМИ ПО ИПОТЕКИ, ЗАЛОЗИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСТАНОВЕНИ СЪС СЪДЕБЕН АКТ)?
НЕ
ДА
Впишете кой, какви, в какъв размер, на кого и срок за погасяване.
ХVI. ПОСОЧЕТЕ СУМАТА ПО ДОХОДИТЕ ВИ, ТЕЗИ НА СЪПРУГА/ТА ИЛИ ЛИЦЕТО, С КОЕТО
СЪЖИТЕЛСТВАТЕ ФАКТИЧЕСКИ НА СЪПРУЖЕСКИ НАЧАЛА, ПРЕЗ ГОДИНАТА, ПРЕДШЕСТВАЩА ПОПЪЛВАНЕТО НА ТАЗИ АНКЕТА, АКО ТОВА ВИ Е ИЗВЕСТНО

ХVII. НАПИШЕТЕ ДАЛИ ВИЕ, ВАШИЯТ/ВАШАТА СЪПРУГ/А ИЛИ ЛИЦЕТО, С КОЕТО СЪЖИТЕЛСТВАТЕ ФАКТИЧЕСКИ НА СЪПРУЖЕСКИ НАЧАЛА, ПРИТЕЖАВАТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ИЛИ УЧАСТИЕ В ДРУГО ПРЕДПРИЯТИЕ
НЕ
ДА
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ХVIII. ИМАЛИ ЛИ СТЕ НЯКОГА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, КЛАСИФИЦИРАНА К АТО
ДЪРЖАВНА ТАЙНА, В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В ДРУГА ДЪРЖАВА ИЛИ МЕЖДУНАРОДНА
ОРГАНИЗАЦИЯ?

НЕ

ДА

Период от – до

Държава

Сфера на дейност (обсег) и ниво на
Пълно име и адрес на организакласификация за сигурност на инфорцията, в която сте имали достъп
мацията, до което сте имали достъп

ХIХ. СЛЕД НАВЪРШВАНЕ НА 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ БИЛИ ЛИ СТЕ В ЧУЖБИНА ПОВЕЧЕ ОТ
10 ДНИ (В Т.Ч. КОМАНДИРОВКИ)?
НЕ
ДА
Държава
ХХ. ПО ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЯ ВИ В ЧУЖБИНА РАБОТИЛИ ЛИ СТЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ?
НЕ
ДА

Период от – до

Държава, точен адрес, име на
работодателя

Заемана длъжност

Вид на работата и получаван
доход

ХХI. НАПИШЕТЕ ПЕРИОДА И МЕСТОЖИВЕЕНЕТО ВИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ
(В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЛИ В ЧУЖБИНА)
Период от – до

Държава, населено място, п.к., ул., №, вх., ет., ап.
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ХХII. ПО ВРЕМЕ НА ВАШЕ ПРЕБИВАВАНЕ В ЧУЖБИНА БИЛИ ЛИ СТЕ РАЗПИТВАНИ НЯКОГА ОТ
ЧУЖДИ ВЛАСТИ (ПОЛИЦЕЙСКИ, ЕМИГРАЦИОННИ, ФИНАНСОВИ И ДРУГИ) ПО ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ВЪПРОСИ НА СИГУРНОСТТА ИЛИ ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА? ИЗВЕСТНО ЛИ ВИ Е НЕЩО
ЗА АНАЛОГИЧЕН СЛУЧАЙ СПРЯМО СЪПРУГА(ТА), ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ НА ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО?
НЕ

Не пишете никакви подробности. Те ще бъдат обсъдени с Вас от представителя на
органа, провеждащ проучването.

ДА

ХХ�������������������������������������������������������������������������
III����������������������������������������������������������������������
. УСТАНОВЯВАЛИ ЛИ СТЕ НЯКОГА ПРОЯВЯВАН КЪМ ВАС ИНТЕРЕС ОТ ЧУЖДИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ, ПОЛИЦИЯ, ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ ИЛИ ПЪК ОТ ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА
ГРУПА (БЪЛГАРСКА ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННА)? ИЗВЕСТНО ЛИ ВИ Е НЕЩО ЗА ТАКЪВ ИНТЕРЕС
СПРЯМО СЪПРУГА/ТА, ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ НА ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО?
НЕ

Не пишете никакви подробности. Те ще бъдат обсъдени с Вас от представителя на
органа, провеждащ проучването.

ДА

XXIV����������������������������������������������������������������������������
. НАПИШЕТЕ ДАННИТЕ НА ЛИЦАТА ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В Т. II
�������������������������
– IV, ЖИВЕЕЩИ
����������������
В ОБИТАВАНОТО ОТ ВАС ЖИЛИЩЕ
Име
(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име.)
Дата на раждане
Място на раждане:
Държава
Област
Община
Населено място
Име
(Вписват се собственото, бащиното и фамилното име.)
Дата на раждане
Място на раждане:
Държава
Област
Община
Населено място
ХХV. НАПИШЕТЕ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА ЖИЛИЩЕТО, В КОЕТО ЖИВЕЕТЕ (ПОПЪЛВА СЕ,
КОГАТО ВИЕ НЕ СТЕ СОБСТВЕНИК)

Име на собственика, точен адрес, телефон
ХХVI. А. ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЛИ НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

ХХVI. Б. НАПИШЕТЕ ДАННИ ЗА УНИВЕРСИТЕТИТЕ, ШКОЛИТЕ И КУРСОВЕТЕ, КОИТО СТЕ
ЗАВЪРШИЛИ

Период от – до

Име и адрес

Документ №

ХХ������������������������������������������������������������������������
VII���������������������������������������������������������������������
. ПОДДЪРЖАТЕ ЛИ ИЛИ ПОДДЪРЖАЛИ ЛИ СТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ�������
ПОСТО������
ЯННИ СЛУЖЕБНИ ИЛИ ЛИЧНИ КОНТАКТИ (ПРИЯТЕЛСКИ) С ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ?
НЕ
ДА
ХХVIII. В КАКВИ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЛЕНУВАТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАЙНИ И/ИЛИ НЕФОРМАЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВА?

Наименование на организацията и точен адрес

Заемана длъжност

Период на принадлежност
от – до

ХХIX. ИМАТЕ ЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ СЛУЖБИТЕ ЗА РАЗУЗНАВАНЕ И СИГУРНОСТ НА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП И РАЗКРИВАНЕ НА
ДОКУМЕНТИ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА
СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ?
НЕ
ДА
ХХ�����������������������������������������������������������������������������
X����������������������������������������������������������������������������
. ПОСОЧЕТЕ ТРИ ЛИЦА, КОИТО ВИ ПОЗНАВАТ ПОВЕЧЕ ОТ 3 ГОДИНИ (БЕЗ ЛИЦАТА, ПОСОЧЕНИ���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
В Т. II-VI, И ЛИЦА, КОИТО ОБСЛУЖВАТ ВАШИ ПРАВНИ ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПОРАДИ ИЗПЪЛНЯВАНА ОТ ТЯХ РАБОТА СТЕ СВЪРЗАНИ С ОСОБЕНО ДОВЕРИЕ)

Име

Месторабота

Точен адрес и
телефон
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Декларирам, че съм попълнил(а) въпросника лично съгласно това, което знам, и ми е известно,
че всяко умишлено затаяване на истина или потвърждаване на неистина ще бъде достатъчен повод
за прекратяване на проучването и може да послужи като основание да ми бъде отказано издаване
на разрешение за достъп до класифицирана информация.
Съгласен съм моите лични данни, съдържащи се в този въпросник, да бъдат събирани, обработвани
и съхранявани само за целите на проучването във връзка със Закона за защита на класифицираната
информация.

Брой листа, добавени
към въпросника:
Град
Дата
……………………….
Подпис на лицето
……………………….
Подпис и печат на ръководителя на организационната единица
……………………….
Подпис на служителя по сигурността на информацията

Целта на този въпросник е единствено опазването на националната сигурност на Република
България и осигуряване функционирането на
системата за защита на информацията, класифицирана като държавна тайна.
Моля внимателно да прочетете следните указания и при нужда да се обърнете към служителя
по сигурността на информацията.
УКАЗАНИЯ:
1. Преди попълване на въпросника моля да
се запознаете подробно с него.
2. Попълнете въпросника с печатни букви.
3. Ако въпросникът не съдържа достатъчно
място за попълване, моля да дадете на отделен
лист с формат А-4 допълнителните данни, които
трябва да прибавите към него.
4. Ако не са Ви известни някои от данните,
моля да напишете „не знам“.
5. Ако текстът на някоя от точките не Ви засяга
лично, моля напишете „не ме засяга“.
6. Ако данните в поредната точка са идентични
с дадените в предишни точки, може да впишете
„както в точка ... “.
7. Ако някое от лицата, споменати в точка
II – VI от въпросника, е починало, моля да
се ограничите в попълването на тази част от
въпросника само с посочване на неговите име,
фамилия, дата и място на раждане и „починал“.
8. Въпросникът се попълва в посочения подолу срок във връзка с даването Ви на право
на достъп до информация, класифицирана като
държавна тайна.
9. Лицата, проучвани във връзка с достъп
до информация, класифицирана като държавна

тайна, маркирана с гриф за сигурност „Поверително“, попълват следните точки: I – VI; VIII; IХ;
ХI – ХV; ХVIII – ХХII; ХХIV – ХХVI; ХХVIII.
10. Лицата, проучвани за достъп до информация, класифицирана като държавна тайна,
маркирана с гриф за сигурност „Секретно“, не
попълват точка ХХХ.
11. Лицата, проучвани за достъп до информация, класифицирана като държавна тайна, маркирана с гриф за сигурност „Строго секретно“,
попълват всички точки от въпросника.
12. При ново кандидатстване за разрешение
за достъп до информация, класифицирана като
държавна тайна, маркирана с гриф за сигурност
„Поверително“, след изтичането на срока на получено вече такова разрешение се попълват точки:
VII; XIII; XVIII – XXI; XXIV; XXVI и ХХVII,
с данни за периода от деня на попълването на
предишния въпросник до деня на попълването
на сегашния. Ако данните в посочените точки
не са се променили, в тях трябва да се впише
„без промени“.
13. При поредно кандидатстване за разрешение за достъп до информация, класифицирана
като държавна тайна, след изтичане на срокове,
установени в закона, се попълват точки: VII; XIII;
XVIII – XXI; XXIV; XXVI и ХХVII, имайки предвид само срока от датата на предишното попълване
до датата на сегашното попълване на въпросника.
Ако данните от посочените по-горе точки не са се
променили, в тях впишете „без промени“.
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

Приложение № 7
към раздел V, т. 1 от Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 25
от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
Долуподписаният/ата ..................................... ,
ЕГН ..........................., л. к. № .............................. ,
изд. на . …...………… от МВР .................................. ,
в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност:
(изписва се институцията и
заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
I. Не заемам друга длъжност, която съгласно
Конституцията или закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо висша публична
длъжност.
II. Не извършвам дейност, която съгласно
Конституцията или закон е несъвместима с
положението ми на лице, заемащо висша публична длъжност.
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ....................

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество
Долуподписаният/ата ..................................... ,
ЕГН …………………....., л. к. № ................................. ,
изд. на ……………………. от МВР .............................. ,
в качеството си на ................................................
(длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
към дата …………………. е настъпила промяна в
декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, както следва:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
(описват се предприетите действия за отстраняване
на несъвместимостта и/или настъпилите промени
в декларираните обстоятелства)
Известно ми е, че за деклариране на неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ....................
9557

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228
ОТ 24 ОКТОМВРИ 2018 Г.

за изменение на Наредбата за администриране
на нередности по Европейските структурни
и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 173 на Министерския съвет от
2016 г. (oбн., ДВ, бр. 57 от 2016 г.; изм., бр. 55
от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 10, ал. 3 думите „3 месеца“ се
заменят с „45 дни“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9543

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229
ОТ 25 ОКТОМВРИ 2018 Г.

Декларатор: ......................

Приложение № 8
към раздел V, т. 2 от Решението

Декларатор: ......................
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за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2018 г. във
връзка с увеличаване капитала на търговско
дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2018 г. за
допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на
централния бюджет в размер 340 000 лв. за увеличаване на капитала на „Фонд мениджър на
финансовите инструменти в България“ – ЕАД.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на финансите и по централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9558
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения на Международната конвенция за
вахтената служба и нормите за подготовка и
освидетелстване на моряците, 1978 г.
(Приети с Резолюция MSC.373(93) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 22 май 2014 г. В сила
за Република България от 1 януари 2016 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) на Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като припомня още член XII на Международната конвенция за вахтената служба и
нормите за подготовка и освидетелстване на
моряците, 1978 г. (наричана по-долу „Конвенцията“), относно процедурите за изменение
на Конвенцията,
К ат о п ри пом н я още, че с Резол юц и я
A.1070(28) Асамблеята прие Кодекс за прилагане на задължителните инструменти на
ИМО (III Code),
Като отбелязва предложените изменения
на Конвенцията, за да бъде задължително
ползването на III Code,
Като взе предвид на своята деветдесет и
трета сесия измененията на Конвенцията,
предложени и разпространени в съответствие
с член ХІІ, параграф 1, буква а), подточка i)
на Конвенцията,
1. Приема в съответствие с член XII, параграф 1, буква а), подточка iv) на Конвенцията изменения на Конвенцията, текстът на
които е изложен в приложението към тази
резолюция;
2. Определя, че съгласно новия правилник
I/16, когато думите „би трябвало“ се използват в III Code (Приложение към Резолюция
А.1070(28), то трябва да се четат като „ще“,
освен за параграфи 29, 30, 31 и 32;
3. Определя също в съответствие с член
Х ІІ, параг раф 1, бу к ва а), подточка vii),
точка 2 на Конвенцията, че измененията на
Конвенцията се считат за приети на 1 юли
2015 г., освен ако преди тази дата повече
от една трета от Страните или общо Стра-
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ните, чийто търговски флот съставлява не
по-малко от 50 % от бруто тонажа на световната търговска корабоплавателна дейност
на кораби с тонаж, равен или повече от 100
бруто регистър тона, са уведомили за своите
възражения срещу измененията;
4. Приканва Страните да отбележат, че в
съответствие с член XII, параграф 1, буква а),
подточка viii) на Конвенцията измененията
на Конвенцията влизат в сила на 1 януари
2016 г. след приемането им в съответствие
с параграф 2 по-горе;
5. Изисква генералният секретар в съответствие с член XII, параграф 1, буква а),
подточка v) да предаде на всички страни по
Конвенцията заверени копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи
се в приложението;
6. Също така изисква генералният секретар
да предаде копия от тази резолюция и приложението към нея на членовете на Организацията, които не са Страни по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Международната конвенция
за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г.,
както е изменена
Г Л А В А

I

ОБЩИ УСЛОВИЯ
1	Следните нови определения се добавят
в края на правило I/1.36:
„37 Одит означава системен, независим
и документиран процес за получаване на одиторски доказателства
и за обективно оценяване, за да
се определи до каква степен са
изпълнени критериите за одит.
38	Одиторска схема означава Схемата
за одит на държавите – членки на
ИМО, установена от Организацията, като се вземат предвид насоките, разработени от Организацията*.
39	Кодекс за прилагане означава Кодекс
за прилагане на задължителните
инструменти на ИМО (III Code),
приет от Организацията с Резолюция А.1070(28).
40	Одитен стандарт означава Кодекса
за прилагане.
* Вж. Рамка и процедури за Схемата за одит
на държавите – членки на ИМО, приета от
Организацията с Резолюция А.1067(28).“
2	След съществуващото правило I/15 се
добавя ново правило I/16:
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„Правило I/16
Проверка на съответствието
1	Страните ще използват разпоредбите на Кодекса за прилагане при
изпълнението на техните задължения и отговорности, съдържащи се
в тази Конвенция.
2	Всяка ст рана подлеж и на периодични одити от Организацията
в съответствие със стандарта за
одит, за да се провери спазването
и прилагането на тази Конвенция.
3	Генералният секретар на Организацията носи отговорност за администрирането на Схемата за одит въз
основа на насоките, разработени от
Организацията*.
4	Всяка страна носи отговорност за
улесн яване на провеж дането на
одита и изпълнението на програма
от действия за справяне с констатациите въз основа на насоките,
разработени от Организацията*.
5	Одитът на всички страни ще се
извършва:
1. в ъз основа на цялостен график,
разработен от генера лни я секретар на Организацията, като
с е в з емат п р ед ви д нас ок и т е,
разработени от Организацията; и
2. п ровеждани на периодични интервали, като се вземат предвид
насоките, разработени от Организацията*.
* Вж. Рамка и процедури за Схемата за одит на
държавите – членки на ИМО, приета от Организацията с Резолюция А.1067(28).“

9215
Изменения на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на
вахта (Кодекс SТСW)
(Приети с Резолюция MSC.374(93) на Комитета по морска безопасност на Международната
морска организация на 22 май 2014 г. В сила
за Република България от 1 януари 2016 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) на Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като припомня още член XII на Международната конвенция за вахтената служба и
нормите за подготовка и освидетелстване на
моряците, 1978 г. (наричана по-долу „Конвенцията“), относно процедурите за измене-
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ние на част А на Кодекса за подготовка и
освидетелстване на моряците и носенето на
вахта (Кодекс SТСW),
Като взе предвид на своята деветдесет и
трета сесия измененията на част А на Кодек
са SТСW, предложени и разпространени в
съответствие с член ХІІ, параграф 1, буква
а), подточка i) на Конвенцията,
1. Приема в съответствие с член XII, параграф 1, буква а), подточка iv) на Конвенцията изменения на Кодекса SТСW, текстът
на които е изложен в приложението към
тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член ХІІ,
параграф 1, буква а), подточка vii), точка 2
на Конвенцията, че измененията на Конвенцията се считат за приети на 1 юли 2015 г.,
освен ако преди тази дата повече от една
трета от Страните или общо Страните, чийто
търговски флот съставлява не по-малко от
50 % от бруто тонажа на световната търговска
корабоплавателна дейност на кораби с тонаж,
равен или повече от 100 бруто регистър тона,
са уведомили за своите възражения срещу
измененията;
3. Приканва Страните да отбележат, че в
съответствие с член XII, параграф 1, буква
а), подточка ix) на Конвенцията измененията
на Кодекса SТСW влизат в сила на 1 януари
2016 г., след приемането им в съответствие
с параграф 2 по-горе;
4. Изисква генералният секретар в съответствие с член XII, параграф 1, буква а),
подточка v) на Конвенцията да предаде на
всички страни по Конвенцията заверени копия
от тази резолюция и текста на измененията,
съдържащи се в приложението;
5. Също така изисква генералният секретар
да предаде копия от тази резолюция и приложението към нея на членовете на Организацията, които не са Страни по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения към Част А на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и
носенето на вахта (Кодекс SТСW)
Г Л А В А

I

ОБЩИ УСЛОВИЯ
1 След съществуващия раздел А-I/15 се
добавя нов раздел А-I/16, както следва:
„Раздел А-I/16
Проверка на съответствието
1 За целите на правило I/16 областите,
които ще бъдат одитирани, са посочени в
таблицата по-долу:
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ОБЛАСТИ, ПРЕДМЕТ НА ОДИТ
ПРЕПРАТКА

ОБЛАСТ

ЗАБЕЛЕЖКИ И ОБОБЩЕНИ ОПИСАНИЯ

ПЪРВОНАЧАЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Член IV, правило I/7 и Първоначално предоста- Страната съобщила ли е информацията съгласно
раздел А-I /7, параграф 2 вяне на информация
член IV и правило I/7?
Ако отговорът е „да“, Комитетът по морска безопасност потвърдил ли е, че предоставената информация
доказва, че разпоредбите на Конвенцията STCW са
покрити напълно?
ПОСЛЕДВАЩИ ДОКЛАДИ
Член IX и раздел А-I/7, Еквиваленти
параграф 3.1

Правило I/10 и раздел Признаване на свидетелА-I/7, параграф 3.2
ства

Правило VII/1, раздел Алтернативно освидетелА-I/7, параграф 3.3
стване

Правило I/8.3 и раздел Предоставяне на инфорA-I/7, параграф 4
мация относно периодичната независима оценка
Правило I/7.4 и раздел Предоставяне на инфорА-I/7, параграфи 5 и 6 мация относно измененията на STCW
Правило I/13, парагра- Провеждане на изпитания
фи 4 и 5

Член VIII

Администрацията запазила/приела ли е някакви
равностойни методи на обучение и подготовка след
предоставянето на информация съгласно правило
I/7?
Ако отговорът е „да“, представено ли е пълно
описание на тези методи на генералния секретар?
Администрацията признавала ли е свидетелства,
издадени от другата страна в съответствие с правило I/10?
Ако отговорът е „да“, страната представила ли е
доклади за предприетите мерки за осигуряване на
съответствие с правило I/10?
Страната предоставяла ли е пълномощия за наемането на моряци, притежаващи алтернативни
свидетелства, издадени съгласно правило VII/1, на
кораби, плаващи под нейно знаме?
Ако отговорът е „да“, предоставен ли е на генералния секретар екземпляр от документ за надеждно
комплектуване на кораба с екипаж, издаден на
такива кораби?
Страната съобщила ли е доклада си за независима
оценка съгласно правило I/8?

Страната предоставяла ли е доклад относно прилагането на последващи задължителни изменения
на Конвенцията и Кодекса STCW?
Администрацията разрешавала ли е на корабите,
плаващи под нейно знаме, да участват в провеждането на изпитания?
Ако отговорът е „да“, подробностите за изпитанията били ли са докладвани на генералния секретар
(параграф 4)?, и
Подробности за резултатите от проведените изпитания докладвани ли са на генералния секретар
(параграф 5)?
Привилегировани разре- Администрацията издавала ли е някакви привилешения
гировани разрешения?
Ако отговорът е „да“, годишните доклади за издадените привилегировани разрешения, изпращат ли
се до генералния секретар?
КОНТРОЛ

Член X и правило I/4

Държавен пристанищен Страната упражнявала ли е държавен пристанищен
контрол
контрол?
Ако отговорът е „да“, установени ли са мерки за
контрол, изисквани съгласно член Х?

ГОДНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НОСЕНЕ НА ВАХТА
Правило VIII/1, пара- Превенция на умората
граф 1 и раздел А-VIII/1

Администрацията установила ли е мерки за прилагане на изискванията на Конвенцията STCW и
Кодекса по отношение на предотвратяването на
умората?
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Правило VIII/1, пара- Превенция на злоупотреба Установени ли са от Администрацията мерки за
граф 2 и раздел А-VIII/1, с наркотици и алкохол
прилагане на изискванията на Конвенцията STCW
параграф 10
и Кодекса с цел предотвратяване на злоупотребата
с наркотици и алкохол?
Правило VIII/2

Организация за носене на Администрацията обърнала ли е внимание на комвахта и принципи, които паниите, капитаните, главните механици и всички
трябва да бъдат спазвани лица, носещи вахта за изискванията, принципите
и препоръките, определени в Кодекса STCW, за
да се гарантира, че на всички морски кораби се
поддържа безопасна непрекъсната вахта, съобразена с преобладаващите обстоятелства и условия
по всяко време?

2 След края на съществуващите бележки
6 и 7 на таблица А-I/9 се добавя нов текст,
както следва:
„Могат да продължат да се използват и
други еквивалентни потвърдителни методи
за тестване, които понастоящем са признати
от Администрацията.“
9216

Изменения на Международната конвенция за
вахтената служба и нормите за подготовка и
освидетелстване на моряците, 1978 г., както
е изменена
(Приети с Резолюция MSC.396(95) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 11 юни 2015 г. В сила
за Република България от 1 януари 2017 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) на Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като припомня още член XII от Международната конвенция за вахтената служба и
нормите за подготовка и освидетелстване на
моряците от 1978 г. („Конвенцията“) относно
процедурите за изменение на Конвенцията,
Като взема предвид на своята деветдесет и
пета сесия изменения на Конвенцията, предложени и разпространени в съответствие с член
XII, параграф 1, буква a), подточка i) от нея,
1. Приема в съответствие с член XII, параграф 1, буква а), подточка iv) на Конвенцията изменения на Конвенцията, текстът на
които е изложен в приложението към тази
резолюция;
2. Определя в съответствие с член ХІІ,
параграф 1, буква а), подточка vii), точка 2
на Конвенцията, че посочените изменения
се считат за приети на 1 юли 2016 г., освен
ако преди тази дата повече от една трета от
Страните или Страните, чийто комбиниран
търговски флот съставлява не по-малко от
50 % от бруто тонажа на световната търговска
корабоплавателна дейност на кораби с тонаж,
равен на или по-голям от 100 бруто регистър
тона, са нотифицирали генералния секретар
на Организацията за своите възражения срещу
измененията;

“
3. Приканва Страните да отбележат, че в
съответствие с член ХІІ, параграф 1, буква а),
подточка viii) на Конвенцията измененията,
приложени към тази резолюция, влизат в
сила на 1 януари 2017 г. след приемането им
в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Приканва също така Страните да отбележат, че при отсъствието на кораби, предмет
на Кодекса IGF към момента на влизане в
сила на тези изменения, следва да се вземе
предвид опитът, натрупан на борда на корабите в съответствие с Временните насоки
за безопасност на двигатели на кораби, задвижвани с природен газ, приети с Резолюция
MSC.285(86);
5. Изисква генералният секретар по смисъла
на член ХІІ, параграф 1, буква а), подточка v)
на Конвенцията да предаде заверени копия
от тази резолюция и текста на измененията,
съдържащи се в приложението към нея на
всички страни по Конвенцията; и
6. Изисква генералният секретар да изпрати копия от тази резолюция и приложението
към нея до членовете на Организацията,
които не са Страни по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Международната конвенция за
вахтената служба и нормите за подготовка и
освидетелстване на моряците (STCW), 1978 г.,
както е изменена
Г Л А В А

I
–
О Б Щ И
П О Р Е Д Б И

Р А З -

Правило I/1 – Определения и пояснения
1	В параг раф 1 след съществу ващата
алинея 40 се добавя следното ново определение:
„41	Кодексът IGF означава Международния кодекс за безопасност на кораби,
използващи за гориво газове или други
горива с ниска точка на възпламеняване, както са определени в правило
II-1/2.29 на SOLAS.“
Правило I/11 – Продължаване валидността на сертификатите
2	Съществуващият параграф 1 се изменя
така:
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„ 1 Всеки капитан, офицер и радиооператор, притежаващ свидетелство, издадено
или признато съгласно която и да е глава
на Конвенцията, различно от правило
V/3, глава VІ, който работи на море
или възнамерява да се върне в морето
след период на брега, за да продължи
да отговаря на изискванията за морска
служба, трябва на интервали, които не
надвишават пет години, да:
1. отговаря на стандартите за медицинска годност, предписани от правило
I/9; и
2 . установява продължаваща професионална компетентност в съответствие
с раздел А-1/11 на Кодекса STCW.“
Г
Н
О
Н

Л А В А
V
–
С П Е Ц И А Л И
И З И С К В А Н И Я
З А
Б У Ч Е Н И Е Н А П Е Р С О А Л Н А Н Я К О И В И Д О В Е
К О Р А Б И
3 Следното ново правило V/3 се добавя
след съществуващото правило V/2:
„Правило V/3
З адължителни минимални изисквания за
обучението и квалификацията на капитаните, офицерски състав, моряци и друг
персонал на борда на кораби, предмет на
Кодекса IGF
1 Това правило се прилага за капитани,
офицерски състав, моряци и друг персонал
на борда на кораби, предмет на Кодекса
IGF.
2 Преди да им бъдат възложени задълженията на борда на кораба, за кораби,
предмет на Кодекса IGF, морските лица
трябва да са завършили обучението, изиск-
вано по параграфи от 4 до 9 по-долу, в съответствие с техния капацитет, задължения
и отговорности.
3 Всички морски лица, които служат на
борда на кораби, предмет на Кодекса IGF,
преди да им бъдат възложени задължения
на кораба, трябва се запознаят със спецификите на кораба и оборудването, както
е посочено в правило I/14, параграф 1.5.
4 Морските лица, отговарящи за съответните задължения по безопасност та,
свързани с обслужването, използването или
реагиране при аварийна ситуация, касаещи
горивото на борда на корабите, предмет
на Кодекса IGF, трябва да притежават
сертификат за обща подготовка за работа
на кораби, предмет на Кодекса IGF.
5 Всеки кандидат за сертификат за обща
подготовка за работа на кораби, предмет
на Кодекса IGF, трябва да е завършил
основна подготовка в съответствие с разпоредбите на раздел А-V/3, параграф 1 на
Кодекса STCW.
6 Морските лица, отговарящи за съответните задължения по безопасност, свързани с
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обслужването, използването или реагиране
при аварийна ситуация, касаещи горивото
на борда на кораби, предмет на Кодекса
IGF, които са квалифицирани и сертифицирани съгласно правило V/1-2, параграфи
2 и 5, или правило V/1-2, параграфи 4 и 5
относно танкерите за втечнен газ, трябва
да се считат като отговарящи на изискванията, посочени в раздел А-V/3, параграф 1
за завършена обща подготовка за работа
на кораби, предмет на Кодекса IGF.
7 Капитаните, механиците и персоналът
с непосредствена отговорност за грижата и
използването на горива и горивни системи
на корабите, предмет на Кодекса IGF, трябва
да притежават свидетелство за обучение по
разширена програма за работа на кораби,
предмет на Кодекса IGF.
8 Всеки кандидат за свидетелство за обучение по разширена програма за работа
на кораби, предмет на Кодекса IGF, който
притежава свидетелство за професионална компетентност, описано в параграф 4,
трябва да има:
1. завършена одобрена подготовка по
разширена програма за работа на кораби,
предмет на кодекса IGF, и да отговаря
на стандартите за компетентност, посочени в раздел А-V/3, параграф 2 на
Кодекса STCW; и
2 . да има поне един месец одобрен плавателен стаж, който включва минимум
три бункерни операции на борда на
кораби, предмет на Кодекса IGF. Две
от трите бункерни операции могат да
бъдат заменени с одобрена подготовка
на симулатор за бункерни операции
като част от обучението по параграф
8.1 по-горе.
9 Капитаните, механиците и всички лица,
които носят непосредствена отговорност
за грижата и използването на горива на
корабите, предмет на Кодекса IGF, които са
квалифицирани и сертифицирани съгласно
стандартите за компетентност, посочени
в раздел А-V/1-2, параграф 2 за работа на
танкери за втечнен природен газ, трябва
да се считат за изпълнили изискванията,
посочени в раздел А-V/3, параграф 2 за
обучение по разширена програма за кораби, предмет на Кодекса IGF, при условие
че също така:
1. отговарят на изискванията на параграф 6; и
2 . отговарят на изискванията за бункероване от параграф 8.2 или са участвали
при извършване на три товарни операции
на борда на танкер за втечнен газ;
и
3. имат плавателен стаж от минимум
три месеца през последните пет години
на борда на:
1. кораби, предмет на Кодекса IGF;
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2 . танкери, превозващи товари, горива,
обхванати от Кодекса IGF;
или
3. кораби, използващи горива или гориво с ниска точка на възпламеняване.
10 Всяка Страна по Конвенцията сравнява стандартите за компетентност, които
тя е изисквала от лицата, обслужващи
кораби, работещи с газ, преди 1 януари
2017 г. със стандартите на компетентност, посочени в раздел А-V/3 на Кодекса
STCW, и определя необходимостта, дали
да изиска от този персонал да актуализира квалификациите си.
11 Администрациите гарантират, че се
издава свидетелство за професионална
компетентност на моряците, които са
квалифицирани в съответствие с параграфи 4 или 7 според случая.
1 2 Морските лица, притежаващи свидетелства за професиона лна компетентност в съответствие с параграфи 4
или 7, посочени по-горе, на интервали
не по-дълги от пет години трябва да
п рем и нат под ход я що оп ресн и т ел но
обучение или от тях се изисква да представят доказателства, че са постигнали
необходимия стандарт за компетентност
през последните пет години.“

Изменения на Част А на Кодекса за подготовка
и освидетелстване на моряците и носенето
на вахта (Кодекс STCW)
(Приети с Резолюция MSC.374(93) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 22 май 2014 г. В сила
за Република България от 1 януари 2016 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) на Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като припомня още член XII и правило
I/1.2.3 на Меж д у народната конвенци я за
вахт ената служба и нормите за подготовка и
освидетелстване на моряците, 1978 г. („Конвенцията“), относно процедурите за изменение
на част А на Кодекса за освидетелстване и
подготовка на моряците и носенето на вахта
(Кодекс STCW),
Като взе предвид на своята деветдесет и
пета сесия изменения на част А на Кодекса
STCW, предложени и разпространявани в
съответствие с член XII, параграф 1, буква
а), подточка i) на Конвенцията,
1. Приема в съответствие с член XII, параграф 1, буква а), подточка iv) на Конвенцията изменения на Кодекса STCW, текстът
на които е изложен в приложението към тази
резолюция;
2. Определя в съответствие с член ХІІ,
параграф 1, буква а), подточка vii), точка 2
на Конвенцията, че:
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посочените изменения на Кодекса STCW
се считат за приети на 1 юли 2016 г., освен
ако преди тази дата повече от една трета от
Страните или Страните, чийто комбиниран
търговски флот съставлява не по-малко от
50 % от бруто тонажа на световната търговска
корабоплавателна дейност на кораби с тонаж
над 100 бруто регистър тона, са уведомили
генералният секретар на Организацията за
своите възражения срещу измененията;
3. Приканва Страните да отбележат, че в
съответствие с член ХІІ, параграф 1, буква
а), подточка i) на Конвенцията приложените
изменения към Кодекса STCW влизат в сила
на 1 януари 2017 г., след тяхното приемане в
съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква генералният секретар за целите
на член XII, параграф 1, буква а), подточка v)
на Конвенцията да предаде заверени копия
от тази резолюция и текста на измененията,
съдържащи се в приложението към нея на
всички Страни по Конвенцията; и
5. Изисква генералният секретар да изпрати
копия от тази резолюция и нейните приложения до членовете на Организацията, които
не са Страни по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Част А на Кодекса за подготовка
и освидетелстване и на моряците и носенето
на вахта (Кодекс STCW)
Г Л А В А V – И З И С К В А Н И Я
З А С П Е Ц И А Л Н О О Б У Ч Е Н И Е З А П Е Р С О Н А Л A Н А
Н Я К О И В И Д О В Е К О Р А Б И
1 Следният раздел A-V/3 се добавя след
съществуващия раздел A-V/2:
„Раздел А-V/3
З адължителни минимални изисквания за
обучението и квалификацията на капитаните, офицерския състав, изпълнителския
състав и друг персонал на кораби, предмет
на Кодекса IGF
О бща подготовка за работа на кораби,
предмет на Кодекса IGF
1 Всеки кандидат за свидетелство за обща
подготовка за работа на кораби, предмет
на Кодекса IGF, трябва:
1.1. успешно да е завършил одобрена
обща подготовка съгласно правило V/3,
параграф 5 в съответствие с неговата
длъжност, задължения и отговорности,
посочени в таблица А-V/3-1; и
1.2. да представи доказателства, че изискваният стандарт за компетентност е
постигнат в съответствие с методите и
критериите за оценка на компетентността, посочени в графи 3 и 4 от таблица
А-V/3-1; или
2 . е получил подходяща подготовка и
освидетелстване съгласно изискванията
за обслужване на танкери за втечнен
газ, както е посочено в правило V/3,
параграф 6.
Обучение по разширена програма за работа
на кораби, предмет на Кодекса IGF
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2 Всеки кандидат за свидетелство за обучение по разширена програма за работа на
кораби, предмет на Кодекса IGF, трябва:
1.1. успешно да е завършил одобрено
обучение по разширена програма, изисквана съгласно правило V/3, параграф
8 в съответствие с неговата длъжност,
задължения и отговорности, посочени в
таблица А-V/3-2; и
1.2. да представи доказателства, че необходимите стандарти за компетентност
са постигнати в съответствие с методите
и критериите за оценяване на компетентност, посочена в колони 3 и 4 от
таблица А-V/3-2;
или
2 . да е получил подходяща подготовка и
освидетелстване съгласно изискванията
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за работа на танкери за втечнен газ, както
е посочено в правило V/3, параграф 9.
Изключения
3 Администрацията може по отношение
на кораби с бруто тонаж, по-малък от
500 бруто тона, с изключение на пътническите кораби, ако счита, че размерът
на кораба и продължителността или
характерът на плаването му са такива,
че да направят прилагането на пълните
изисквания на този раздел неприемливи
или неприложими, да освободи морските
лица, които са наети да плават на такъв кораб или клас кораби от някои от
изискванията, имайки предвид безопасността на хората, кораба и имуществото
и опазването на морската среда.

Таблица А-V/3-1
Определяне на минимален стандарт за обща подготовка за работа на кораби, които са предмет на
Кодекса IGF
Колонка 1

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

Област
на компетентност

Знания, разбиране и умения

Методи за
демонстриране на компетентност

Критерии за
оценка на компетентност

Да допринася за безопасната
експлоатация на кораб, който
е предмет
на Кодекса
IGF

Проектни и експлоатационни характеристики на корабите,
предмет на кодекса IGF
Основни познания за корабите, предмет на Кодекса IGF,
техните горивни системи и системи за съхранение на
гориво:
1. горива, обхванати от Кодекса IGF
2. типове горивни системи, предмет на Кодекса IGF
3. атмосферно, криогенно или компресирано съхраняване
на горива на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF
4. общо разположение на системите за съхранение на
гориво на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF
5. опасни зони и райони
6. типичен план за противопожарна безопасност
7. системи за наблюдение, контрол и безопасност на борда
на кораби, предмет на Кодекса IGF
Основни познания за експлоатацията на горива и системи
за съхранение на гориво на борда на кораби, предмет на
Кодекса IGF:
1. тръбопроводни системи и клапани
2. атмосферно, компресирано или криогенно съхранение
3. предпазни системи и защитни екрани
4. основни бункерни операции и системи за бункероване
5. защита срещу криогенни аварии
6. наблюдение и откриване на течове на гориво
Основни познания за физичните свойства на горивата на
борда на кораби, предмет на Кодекса IGF, включително:
1. свойства и характеристики
.2 налягане и температура, включително отношението
налягане/температура на парите
Познаване и разбиране на изискванията за безопасност и
управление на безопасността на борда на корабите

Изпит и оценка на доказателствата, полу чени чрез
преминаване
на едно или
повече от
следното:
1. одобрен
опи т на работа
2. одобрен
опит на подготовка на
учебен кораб
3. одо бр ен а
т ренировка
на симулатора, когато е
уместно
4. одо бр ен а
програма за
обучение

Комуникациите в
областта на отговорност са ясни и
ефективни
Операциите,
свързани с кораби , п р ед ме т н а
Кодекса IGF, се
извършват в съответствие с приетите принципи
и п р оцед у ри з а
г ара н т и ра не н а
безопасността на
операциите

Вземане на
предпазни
мерк и за
предотвра
тяване

Основни познания за опасностите, свързани с експлоатацията на кораби, предмет на Кодекса IGF, включително:
1. опасности за здравето
2. опасности за околната среда
3. опасности за реактивността

Изпит и оценка на доказателствата, полу чени чрез
преминаване

Правилно идентифициране в Информационния
лист за безопасност (SDS), съот-
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Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

Знания, разбиране и умения

Методи за
демонстриране на компетентност

Критерии за
оценка на компетентност

опасностит е н а ко раб, който
е предмет
на Кодекса
IGF

4. опасности от корозия
5. опасности от запалване, експлозия и запалимост
6. източници на запалване
7. електростатични опасности
8. опасности за токсичността
9. изтичане на пари и облаци
10. изключително ниски температури
11. опасности за налягането
12. разлики в партидата на горивото
Основни познания за контрола на опасностите:
1. изпразване, инертиране, сушене и техники за мониторинг
2. антистатични мерки
.3 вентилация
4. разделяне
5. инхибиране
6. мерки за предотвратяване на запалване, пожар и експлозия
7. атмосферен контрол
8. тестване на газ
9. защита срещу криогенни щети (LNG)
Разбирането на характеристиките на горивата на корабите,
предмет на Кодекса IGF, както е установено в Информационния лист за безопасност (SDS)

на едно или
повече от
следното:
1. одобрен
опи т на работа
2. одобрен
опит на подготовка на
учебен кораб
3. одо бр ен а
т ренировка
на симулатора, когато е
уместно
4. одо бр ен а
програма за
обучение

ветните опасности за кораба и за
персонала и пред
п риема не с ъ о т ветните действия
съгласно установените процедури.
Идентифицирането и действията за
оповестяването на
опасна ситуация
съот ветст ват на
установените процедури в съответствие с най-добрите практики.

Прилагане
на предпазни мерки и мерки
за здравословни и
безопасни
условия на
труд

Познаване на функционирането на измервателните уреди
за газ и подобно оборудване:
1. проверка на газовете
Правилното използване на специализирано оборудване за
безопасност и защитни устройства, включително:
1. дихателен апарат
2. защитно облекло
3. реаниматори
4. спасително и оборудване за аварийно напускане
Основни познания за безопасна работа и процедури в
съответствие със законодателството и индустриалните
насоки и личната безопасност на борда на корабите, които
са предмет на Кодекса IGF, включително:
1. предпазните мерки, които трябва да се предприемат
преди влизането в опасни пространства и зони
2. предупреждения, които трябва да се вземат преди и по
време на ремонтните работи и дейностите по поддръжката
3. мерки за безопасност при работа с гореща и студена вода
Основни познания за първа помощ във връзка с Информационен лист за безопасност (SDS)

Изпит и оценка на доказателствата, полу чени чрез
преминаване
на едно или
повече от
следното:
1. одобрен
опи т на работа
2. одобрен
опит на подготовка на
учебен кораб
3. одо бр ен а
т ренировка
на симулатора, когато е
уместно
4. одо бр ен а
програма за
обучение

Процед у ри т е и
безопасни те работни практики,
предназначени да
предпазват персонала и кораба, се
спазват по всяко
време
Подходящото
предпазно и защитно оборудване
се използва правилно
Какво да се прави
и да не се прави
при оказване на
първа помощ

Извършване на противопожарни операции на кораб, който
е предмет
на Кодекса
IGF

Противопожарна организация и действия, които трябва
да се предприемат на кораби, предмет на Кодекса IGF
Особени опасности, свързани с горивните системи и
манипулирането на горивото на кораби, предмет на
Кодекса IGF
Противопожарни агенти и методи, използвани за контрол
и гасене на пожари във връзка с различните горива, на
борда на кораби, предмет на Кодекса IGF
Противопожарни системи

Практически
упражнения и
инст ру к та ж,
п р овеж да н и
при одобрени
и наистина
реалистичн и услови я
на обу чение
(н а п р и м е р
с и м у л и р а не
на реални условия на кора
б) и когат о
е въ змож но
и прак тично – в т ъмнина

Първоначалните
действи я и последващите действия за узнаване на
извънредна ситуация са в съответствие с установените практики и
процедури
Действията, предприети при идентифицирането на
сигнали за събиране, са подходящи за посочената
спешна ситуация
и съответстват на
установените процедури
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Методи за
демонстриране на компетентност

Критерии за
оценка на компетентност
Облеклото и
оборудването са
съобразени с естеството на прот ивопожарни те
операции
Времето и последователността на
отделните действия са подходящи
за п реобла даващите обстоятелства и условия
Гасенето на пожара се постига,
като се използват
подходящи техники, процедури и
противопожарни
средства

Реагиране Основни познания за аварийни процедури, включително Изпит и оценна спешни аварийно изключване
ка на доказаслучаи
телствата, полу чени чрез
преминаване
на едно или
повече от
следното:
1. одобрен
опи т на работа
2. одобрен
опит на подготовка на
учебен кораб
3. одо бр ен а
т ренировка
на симулатора, когато е
уместно
4. одо бр ен а
програма за
обучение

Видът и въздействието на извънредната ситуация
се идентифицират
своевремен но и
действията за реакция съответстват на аварийн и т е п роцед у ри
и п л а нов е т е з а
действие при извънредни ситуации

Вземане на
предпазни
мерк и, за
предотвратяване замърсяването на
околната
среда от
изпускането на
горива,
открити
на кораби,
предмет на
Кодекса
IGF

Процедурите,
п ред на значен и
за опазване на
околната среда, се
спазват по всяко
време

Основни познания за мерките, които трябва да се предприемат в случай на изтичане/разсипване/изпускане на
горива от кораби, предмет на Кодекса IGF, включително
необходимостта от:
1. докладване на съответната информация на отговорните лица
2. осведоменост за процедурите за реагиране при разливане/изтичане вентилиране
3. осведоменост за подходящата лична защита, съгласно
кодекса IGF, в случай на разливане/изтичане на горива

Изпит и оценка на доказателствата, полу чени чрез
преминаване
на едно или
повече от
следното:
1. одобрен
опи т на работа
2. одобрен
опит на подготовка на
учебен кораб
3. одо бр ен а
т ренировка
на симулатора, когато е
уместно
4. одо бр ен а
програма за
обучение
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Таблица А-V/3-2
Определяне на минимален стандарт за обучение по разширена програма за работа на кораби, които са
предмет на Кодекса IGF
Колонка 1
Област на
компетентност
Познаване на физи ч н и т е и
химичните
свойства
на горивата на борда
на кораби,
предмет
на Кодекса
IGF

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

Знания, разбиране и умения

Методи за
демонстриране на
компетентност

Критерии за
оценка на компетентност

Основни познания по химия и физика и съответните дефиниции, свързани с безопасната бункеровка и употребата
на горива, използвани на борда на кораби, предмет на
Кодекса IGF, включително:
1. химичната структура на различните горива, използвани
на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF
2. свойствата и характеристиките на горивата, използвани
на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF, включително:
2.1. прости физични закони
2.2. състояния на материята
2.3. плътност на течностите и парите
2.4. изгаряне и оросяване на криогенните горива
2.5. компресиране и разширяване на газовете
2.6. критично налягане и температура на газовете
2.7. температура на възпламеняване, горна и долна граница
на запалимост, температура на самозапалване
2.8. наситено парно налягане/референтна температура
2.9. Точката на оросяване и точката на кипене
2.10. образуване на хидрат
2.11. горивни свойства: стойности на нагряване
2.12. число на метана
2.13. замърсяващи характеристики на горивата, предмет
на Kодекса IGF
3. свойствата на отделните течности
4. естеството и свойствата на разтворите
5. термодинамични единици
6. основни термодинамични закони и диаграми
7. свойствата на материалите
8. ефект на ниска температура, включително крехка
фракция, за течни криогенни горива
Разбиране на информацията, съдържаща се в Информационния лист за безопасност (SDS) за горива, посочена
в Кодекса IGF

У п р а в л е - Работни принципи на корабните силови уредби
ние
н а Корабни спомагателни механизми
к о н т р о - Познаване на термините на морско инженерство
ле ри т е н а
г ори во т о,
свързано с
двигателните инсталации и инженерни те
сис т ем и и
услуги, и устройствата
за безопасност на кораби, предмет на Кодекса IGF

Изпит
и
оценка на
доказателс т в ат а , п о лучени чрез
преминаване
на едно или
повече от
следното:
1. одо бр ен
опит на работа
2. одобрен
опит на подготовка на
учебен кораб
3. одобрена
т рени ровка
на сим улатора, когато
е уместно
4. одобрена
програма за
обучение

Ефективно се използват информационните ресурси
за идентифициране на свойствата и
характеристиките
на горивата, обхванати от Кодек
са IGF, и тяхното
въздействие върху безопасността,
опазването на
околната среда и
експ лоатац и я та
на корабите

Изпит
и
оценка на
доказателс т в ат а , п о лучени чрез
преминаване
на едно или
повече от
следното:
1. одо бр ен
опит на работа
2. одобрен
опит на подготовка на
учебен кораб
3. одобрена
т рени ровка
на сим улатора, когато
е уместно
4. одобрена
програма за
обучение

Двигателите, спомагателните меха н изм и и обо рудване работят
в съответствие
с т ех н и ч е с к и т е
спецификации и
в рамките на безопасни експлоатационни граници
по всяко време
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Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

Знания, разбиране и умения

Методи за
демонстриране на
компетентност

Критерии за
оценка на компетентност

Способност
за безопасно изпълнение и мониторинг
на вси ч к и
операции,
свързани с
използваните горива на борда
на кораби,
предмет
на Кодекса
IGF

Конструкция и характеристики на корабите, предмет
на Кодекса IGF Знания за конструкцията, системите
и оборудването на корабите, предмет на Кодекса IGF,
включително:
1. горивни системи за различни задвижващи двигатели
2. общо устройство и конструкция
3. системи за съхранение на гориво на борда на кораби,
предмет на Кодекса IGF, конструкция и изолация
4. оборудване и уреди за обработка на гориво на борда
на кораби:
4.1. горивни помпи и помпени съоръжения
4.2. горивни тръбопроводи
4.3. устройства за разширение
4.4. екрани за предпазване от пламъци
4.5. системи за контрол на температурата
4.6. системи за измерване на нивото в горивния резервоар
4.7. системи за наблюдение и контрол на налягането в
резервоарите
5. поддържане на температурата и налягането в криогенните резервоари за гориво
6. системи за контрол на атмосферата на горивната
система (инертен газ, азот), включително съхранение,
генериране и разпространение
7. токсични и запалими газооткриващи системи
8. система за аварийно изключване на горивото (ESD)
Познания за теорията и характеристиките на горивната
система, включително типовете помпи за горивни системи
и тяхната безопасна работа на борда на кораби, предмет
на Кодекса IGF.
1. помпи ниско налягане
2. помпи високо налягане
3. изпарители
4. нагреватели
5. устройства отчитащи нарастване на налягането
Познаване на безопасни процедури и контролни списъци
за включване и изключване от работа на резервоарите
за гориво, включително:
1. инертиране
2. охлаждане
3. първоначално натоварване
4. контрол на налягането
5. нагряване на горивото
6. системи за изпразване

Изпит
и
оценка на
доказателс т в ат а , п о лучени чрез
преминаване
на едно или
повече от
следното:
1. одо бр ен
опит на работа
2. одобрен
опит на подготовка на
учебен кораб
3. одобрена
т рени ровка
на сим улатора, когато
е уместно
4. одобрена
програма за
обучение

Съобщенията са
ясни и разбираеми
Ус п е ш н о т о и з вършване на корабни операции,
и зпо л зва щ и г о рива, предмет
на Кодекса IGF,
се изпълнява по
безопасен начин,
като се вземат
предвид конструкцията, системите
и оборудването на
корабите
Операциите,
в к л юч в а щ и и з помпване, се
извършват в съответствие с приетите принципи
и процеду ри и са
свързани с вида
гориво
Операциите се
п ла ни рат, у п равлението и изпълнението на риска
се извършва в съответствие с приетите принципи
и процеду ри, за
да се гарантира
безопасността на
операциите и да
се избегне замърсяването на околната морска среда

Планиране
и наблюдение на безопасното
бункероване, съхранение и осигуряване на
горивото
на борда
на корабите, предмет
на Кодекса
IGF

Обща информация за корабите, предмет на Кодекса IGF
Възможност за използване на всички налични данни на
борда, свързани с бункероването, съхранението и осигуряването на горива, предмет на Кодекса IGF
Способност за осъществяване на ясни и кратки комуникации между кораба и терминала, цистерна или бункеровчик
Познаване на процедурите за безопасност и аварийни
ситуации при работа с машини, горивни и контролни
системи на кораби, предмет на Кодекса IGF
Професионални умения за експлоатацията на бункеровачни системи на борда на кораби, предмет на Кодекса
IGF, включително:
1. процедури за бункероване
2. спешни/аварийни процедури
3. интерфейс кораб-бряг/кораб-кораб

Изпит
и
оценка на
доказателс т в ат а , п о лучени чрез
преминаване
на едно или
повече от
следното:
1. одо бр ен
опит на работа
2. одобрен
опит на подготовка на

Качеството и количеството на
горивото се определят, като се
в з ем ат п р ед ви д
моментните условия и се вземат
необходимите корективни мерки за
безопасност.
Процедури за мониторинг на системи те за безопасност с цел да
се гарантира, че

БРОЙ 90
Колонка 1
Област на
компетентност

Вземане на
п р ед па зн и
мерк и, за
предотвратяване на
замърсяв а не т о н а
околната
среда от изп ус к а н е т о
н а г о ри в а
от кораби,
които са
предмет
на Кодекса
IGF

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Колонка 4

Знания, разбиране и умения

Методи за
демонстриране на
компетентност

Критерии за
оценка на компетентност

4. предотвратяване на преобръщане
Умения за извършване на измервания и изчисления на
горивната система, включително:
1. максимално количество при пълно запълване
2. Количество на борда (OBQ)
3. Минимум остатък на борда (ROB)
4. изчисления на разхода на гориво
Способност да се осигури безопасното управление на бункероването и други операции, касаещи горива, обхванати
от Кодекса IGF, съпътстващи други операции на борда,
както на море, така и в пристанище

учебен кораб
3. одобрена
т рени ровка
на сим улатора, когато
е уместно
4. одобрена
програма за
обучение

всички тревоги се
откриват своевременно и се предприемат действия
в съответствие с
установените процедури
Операциите се
планират и изпълняват в съответствие с ръководствата за трансфер
на гориво и процедури за гарантиране на безопасността на операциите
и и з б я г в а не н а
щети от разливи
и замърсяване на
околната среда
На персонала са
разпределени задължения и той
е информиран
з а п р оц ед у ри т е
и стандартите
за работа, които
трябва да бъдат
следвани, по начин, подходящ за
съответните лица
и в съответствие
с процедурите за
безопасна работа

Познаване на последиците от замърсяването върху човека
и околната среда
Познаване на мерките, които трябва да се вземат в случай
на разливане/изтичане/изпускане

Изпит
и
оценка на
доказателс т в ат а , п о лучени чрез
преминаване
на едно или
повече от
следното:
1. одо бр ен
опит на работа
2. одобрен
опит на подготовка на
учебен кораб
3. одобрена
т рени ровка
на сим улатора, когато
е уместно
4. одобрена
програма за
обучение

Процедурите,
п ред на значен и
за опазване на
околната среда, се
спазват по всяко
време
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Знания, разбиране и умения

Методи за
демонстриране на
компетентност

Критерии за
оценка на компетентност

Наблюдаване и конт р ол и ра не
спазването
на законовите изиск
вания

Познаване и разбиране на съответните разпоредби на
Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL), както е изменена, и други
приложими инструменти на ИМО, насоки за индустрията
и пристанищни правила, които обикновено се прилагат
Професионализъм при използването на Кодекса IGF

Изпит
и
оценка на
доказателс т в ат а , п о лучени чрез
преминаване
на едно или
повече от
следното:
1. одо бр ен
опит на работа
2. одобрен
опит на подготовка на
учебен кораб
3. одобрена
т рени ровка
на сим улатора, когато
е уместно
4. одобрена
програма за
обучение

Работата с горива,
на борда на кораби предмет на
Кодекса IGF, се
извършва съгласно с ъ о т в е т н и т е
и нс т ру мен т и на
ИМО и установените стандарти в
сектора и кодек
си за безопасна
работа
Операциите се
п л а н и р ат и и з пълняват в съответствие с одобрените процедури и
законовите изиск
вания

Вземане на
п р ед па зн и
мерки за
предотвратяване на
опасности

Знания и разбиране на опасностите и мерките за контрол
свързани с работата с горивната система на борда на
кораби, предмет на Кодекса IGF, включително:
1. запалимост
2. експлозия
3. токсичност
4. реактивност
5. корозия
6. опасност за здравето
7. състав на инертен газ
8. електростатични опасности
9. газове под налягане
10. ниска температура
Умения за калибриране и използване на системи за наблюдение и откриване на гориво, инструменти и оборудване
на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF
Познаване и разбиране на опасностите при неспазване
на съответните правила/разпоредби
Познание и разбиране на методите за оценка на риска,
предмет на Кодекса IGF
Способност за съставяне и разработване на анализ на
риска на борда на кораби, предмет на Кодекса IGF
Способност за съставяне и разработване на планове
за безопасност и инструкции за безопасност за кораби,
предмет на Кодекса IGF
Познание за огневи работи, затворени пространства и
влизане в цистерни, включително процедури за издаване
на разрешителни

Изпит
и
оценка на
доказателс т в ат а , п о лучени чрез
преминаване
на едно или
повече от
следното:
1. одо бр ен
опит на работа
2. одобрен
опит на подготовка на
учебен кораб
3. одобрена
т рени ровка
на сим улатора, когато
е уместно
4. одобрена
програма за
обучение

Съответните
опасности за кораба и персонала,
свързани с операциите на борда на
кораби, предмет
на Кодекса IGF,
са правилно идентифицирани и са
взети подходящи
мерки за контрол
Използването на
устройства за откриване на запалими и токсични
газове е в съответствие с ръководствата и добрите
практики

Прилагане
на предпазни мерки и
мерки за
опазване
на здравето и безопасност та

Правилното използване на оборудване за безопасност и
защитни устройства, включително:
1. дихателен апарат и евакуиращо оборудване
2. защитно облекло и оборудване
3. реаниматори
4. спасително оборудване и оборудване за аварийно
напускане
Познаване на безопасните работни практики и процедури
в съответствие със законодателството и индустриалните

Изпит
и
оценка на
доказателс т в ат а , п о лучени чрез
п р ем и н а в ане н а ед но
и л и пов ече
от следното:

Подходящото оборудване и предпазн и средс т ва
се използват коректно
Процед у рите по
отношение на защита на персонала и на кораба се

БРОЙ 90
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Област на
компетентност
на борда
на кораби,
предмет
на Кодекса
IGF
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компетентност

Критерии за
оценка на компетентност

насоки и личната безопасност на борда, включително:
1. предпазни мерки, които трябва да се предприемат
преди, по време на и след ремонта и поддръжката на
горивни системи, обхванати в Кодекса IGF
2. електрическа безопасност (позоваване на IEC 600079-17)
3. списък за проверка на безопасността на кораба/брега
Основни познания за първа помощ във връзка с Информационните листове за безопасност (ИЛБ) за горива,
обхванати от Кодекса IGF

1. одо бр ен
опит на работа
2. одобрен
опит на подготовка на
учебен кораб
3. одобрена
т рени ровка
на сим улатора, когато
е уместно
4. одобрена
програма за
обучение

П о з н а в а - Познаване на методите и пожарогасителните уреди за
не на сис- откриване, контрол и гасене на пожари от горива, предт ем и т е з а мет на Кодекса IGF
предот
вратя ва не,
контрол,
борба и
гасене на
пожари на
борда на кораби, предмет на Кодекса IGF

Изпит
и
оценка на
доказателс т в ат а , п о лучени чрез
преминаване
на едно или
повече от
следното:
1. одо бр ен
опит на работа
2. одобрен
опит на подготовка на
учебен кораб
3. одобрена
т рени ровка
на сим улатора, когато
е уместно
4. одобрена
програма за
обучение

следват през цялото време
Работните практики са в съответствие със законовите изисквания,
кодексите от практиката, разрешителни за работа
и съображения за
околната среда
Какво да се прави
и какво да не се
прави при оказване на първа помощ
Видът и мащабът
на п роблема се
идентифицират
своевремен но и
п ървонача л н и т е
действия съответстват на процедури т е за спешни
случаи за горива,
обхванати в Кодекса IGF
Процед у ри т е за
ева к уа ц и я, а варийно изключване и изол и ра не
са подходящи за
горивата, предмет
на Кодекса IGF

9218

Изменения на Международната конвенция за
вахтената служба и нормите за подготовка и
освидетелстване на моряците, 1978 г., както
е изменена
(Приети с Резолюция MSC.416(97) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 25 ноември 2016 г. В
сила за Република България от 1 юли 2018 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) на Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като припомня също член XII на Международната конвенция за вахтената служба и
нормите за подготовка и освидетелстване на

моряците от 1978 г. („Конвенцията“) относно
процедурите за изменение на Конвенцията,
К а т о п о т в ъ рж д а в а , ч е с Ре з о л ю ц и я
MSC.386(94) Комитетът прие между другото
новата глава XIV на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот
на море (SOLAS) от 1974 г. с измененията и
допълненията,
Като припомня също така, че с Резолюция
MSC.385(94) Комитетът прие Международен
кодекс за кораби, опериращи в полярни води
(Полярен кодекс), който ще влезе в сила на 1
януари 2017 г. при влизането в сила на новата
глава XIV на Конвенцията SOLAS,
Като отбелязва, че ще има преходен период
между влизането в сила на Полярния кодекс
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и измененията на Конвенцията STCW и че
раздел BV/g на Кодекса STCW предоставя
насоки относно обучението на капитани и
офицерски състав за кораби, опериращи в
полярни води, които следва да се прилагат
от Администрациите по време на преходния
период,
Като припомня също така, че на своята
деветдесет и шеста сесия Комитетът реши да
предостави на държавите-членки единна резолюция за изменения на Конвенцията, включително тези, свързани с Полярния кодекс,
и специфичното обучение и сертифициране
на пътническите кораби,
Като взе предвид на своята деветдесет
и седма сесия изменения на Конвенцията,
предложени и разпространени в съответствие
с член XII, параграф 1, буква a), подточка i)
от нея,
1. Приема в съответствие с член XII, параграф 1, буква а), подточка iv) на Конвенцията измененията на Конвенцията, текстът
на които е изложен в приложението към тази
резолюция;
2. Определя в съответствие с член XII,
параграф 1, буква а), подточка vii), точка 2
на Конвенцията, че посочените изменения
се считат за приети на 1 януари 2018 г.,
освен ако преди тази дата повече от една
т рета от Ст раните или Ст раните, чийто
комбиниран търговски флот съставлява не
по-малко от 50 % от бру то тонажа на световната търговска корабоплавателна дейност
на кораби с тонаж над 100 бру то регистър
тона, са нотифицирали генералния секретар
на Организаци ята за своите възра жени я
срещу измененията;
3. Приканва Страните да отбележат, че в
съответствие с член ХІІ, параграф 1, буква
а), подточка ix) на Конвенцията измененията, приложени към тази резолюция, влизат в
сила на 1 юли 2018 г. след приемането им в
съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Призовава Страните да приложат измененията на правило I/1.1, правило I/11 и
правило V/4 на ранен етап;
5. Приканва Страните да признават сертификатите на морски лица, издадени от една
от Страните на ранен етап, в съответствие с
параграф 4 по-горе и преди влизането в сила
на измененията на правило V/4;
6. Изисква генералният секретар за целите
на член ХІІ, параграф 1, буква а), подточка v)
на Конвенцията да предаде на всички Страни
по Конвенцията заверени копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи
се в приложението;
7. Изисква генералният секретар да изпрати
копия от тази резолюция и нейните приложения до членовете на Организацията, които
не са Страни по Конвенцията.

ВЕСТНИК
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Международната конвенция за
вахтената служба и нормите за подготовка и
освидетелстване на моряците (STCW), 1978 г.,
както е изменена
Г Л А В А

I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1 В правило I/1.1 се добавят следните нови
определения:
„42 Полярен кодекс означава Международният кодекс за кораби, опериращи
в полярни води, както е определено в
правило XIV/1.1 на SOLAS.
43 Полярни води означават водите на
Арктика и/или района на Антарктика,
както са определени в правилата на
SOLAS XIV/1.2 до XIV/1.4.“
2 В правило I/11 след съществуващия параграф 3 се вмъква следният нов параграф
и следващите параграфи се преномерират
съответно:
„4 Всеки капитан или офицер, за да продължи работата си на борда на кораби,
опериращи в полярни води, трябва да
отговаря на изискванията на параграф 1
от това правило и се задължава на интервали от не повече от пет години да
установи продължаваща професионална
компетентност за корабите, опериращи
в полярни води в съответствие с раздел
А-1/11, параграф 4 от Кодекса STCW.“
Г Л А В А

V

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ
НА ПЕРСОНАЛА ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВЕ
КОРАБИ
3 В глава V съществуващото правило V/2
се заменя със следното:
„Правило V/2
З адължителни минимални изисквания
за обу чението и квалификацията на
капитаните, офицерския състав, изпълнителския състав и други членове на
екипажа на пътническите кораби
1 Това правило се прилага за капитаните, офицерския състав, изпълнителския
състав и дру ги членове на ек ипа жа
на пътническите кораби, извършващи
международни плавания. Администрациите определят приложимостта на тези
изисквания към персонала, обслужващ
пътнически кораби, извършващи вътрешни плавания.
2 Преди да бъдат натоварени със задължения на борда на корабите, всички
лица, които работят на пътнически кораб,
трябва да отговарят на изискванията на
раздел А-VI/1, параграф 1 от Кодекса
STCW.
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 Капитаните, офицерският състав, из3
пълнителският състав и други членове на
екипажа на пътническите кораби трябва
да преминат обучението и запознаването,
изисквани по параграфи от 5 до 9 по-долу,
в съответствие с техните правомощия,
задължения и отговорности.
4 К а п и та н и т е, офи церск и я т с ъс та в,
изпълнителският състав и другите членове на екипажа, за които се изисква
обучение в съответствие с параграфи 7
до 9 по-долу, следва на периоди, които
не превишават пет години, да преминат подходящо опреснително обучение
или да бъдат задължени да представят
доказателства, че са постигнали изиск
ваните стандарти за компетентност през
последните пет години.
5 Персоналът, обслужващ пътнически
кораби, трябва да е запознат с аварийните процедури за пътнически кораб в
съответствие с длъжностите, задълженията и отговорностите, както е посочено
в раздел А-V/2, параграф 1 от Кодекса
STCW.
6 Персоналът, предоставящ услуги на
пътниците в пътническите помещения
на борда на пътнически кораби, трябва
да завърши обучението по безопасност,
посочено в раздел А-V/2, параграф 2 от
Кодекса STCW.
7 Капитаните, офицерският състав, изпълнителският състав, квалифициран
в съответствие с глави II, III и VII,
както и друг персонал със задължения
в разписанието за тревогите като отговарящ за подпомагане на пътниците
при извънредни ситуации на борда на
пътнически кораби, завършват обучение
по управление на тълпата в пътнически
кораби, както е посочено в раздел A-V/
параграф 3 от Кодекса STCW.
8 Капитаните, главните механици, старши помощник-капитаните, вторите механици и всяко лице, посочено в разписанието за тревогите, отговарящи за
безопасността на пътниците в аварийни
ситуации на борда на пътнически кораби,
трябва да завършат одобрена подготовка
за управление на кризи и поведение на
хората, както е посочено в раздел A-V/2,
параграф 4 от Кодекса STCW.
9 Капитаните, главните механици, старши помощник-капитаните, вторите механици и всяко лице, имащо непосредствена
отговорност за качване и слизане на
пътници, за товарене, разтоварване или
укрепване на товара или за затваряне на
отвори на корпуса на борда на пътнически ро-ро кораби, трябва да завършат
одобрена подготовка по безопасността
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на пътниците и товара и целостта на
корпуса, както е посочено в раздел A-V/2,
параграф 5 от Кодекса STCW.
1 0 А дминист рациите гарантират, че
свидетелствата за завършена подготовка
се издават на всяко лице, което е квалифицирано в съответствие с параграфи
6 – 9 на това правило.“
4 В глава V се добавя следното ново правило:
„Правило V/4
Задължителни минимални изисквания за
обучението и квалификацията на капитаните
и офицерите от палубна команда на кораби,
опериращи в полярни води
1 Капитаните, старши помощник-капитаните и вахтените помощник-капитани, натоварени с навигационна вахта,
опериращи в полярни води, трябва да
притежават свидетелство за обща подготовка за работа на кораби, опериращи
в полярни води, съгласно изискванията
на Полярния кодекс.
2 Всеки кандидат за свидетелство за
обща подготовка за работа на кораби,
опериращи в полярни води, трябва да
е преминал одобрено обучение за обща
подготовка за работа на кораби, опериращи в полярни води, и да отговаря на
стандартите за компетентност, посочени
в раздел А-V/4, параграф 1 от Кодекса
STCW.
3 Капитаните и старши помощник-капитаните на кораби, опериращи в полярни
води, трябва да притежават свидетелство
за обучение по разширена програма за
работа на кораби, опериращи в полярни
води, съгласно изискванията на Полярния кодекс.
4 Всеки кандидат за свидетелство за обучение по разширена програма за работа
на кораби, опериращи в полярни води:
1. отговаря на изискванията за сертифициране за обща подготовка за работа
на кораби, опериращи в полярни води;
2 . има най-малко два (2) месеца одобрен
плавателен стаж в палубна команда, на
управленско ниво или при изпълнение
на задължения по носене на вахта на
оперативно ниво в полярните води или
друг еквивалентен одобрен плавателен
стаж; и
3. е завършил одобрено обучение по разширена програма за работа на кораби,
опериращи в полярни води, и отговаря
на стандартите за компетентност, посочени в раздел А-V/4, параграф 2 на
Кодекса STCW.
5 А дминист рациите гарантират, че на
морските лица, които са квалифицирани
в съответствие с параграфи 2 или 4, се
издава свидетелство за професионална
компетентност според случая.
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Преходни разпоредби
6 До 1 юли 2020 г. морските лица, които
са започнали одобрен плавателен стаж в
полярни води преди 1 юли 2018 г., могат
да се считат, че отговарят на изискванията
на параграф 2 чрез:
1. одобрен плавателен стаж на борда на
кораб, опериращ в полярни води, или
еквивалентен одобрен плавателен стаж,
при изпълнение на задължения в палубна
команда в оперативно или управленско
ниво, за период от най-малко три месеца
общо през предходните пет години; или
2 . успешно завършен курс на обучение, който отговаря на препоръките,
изготвени от Организацията за кораби,
опериращи в полярни води.*
7 До 1 юли 2020 г. морските лица, които
са започнали одобрен плавателен стаж в
полярни води преди 1 юли 2018 г., могат
да се считат, че отговарят на изискванията
на параграф 4 чрез:
1. одобрен плавателен стаж на борда
на кораби, опериращи в полярни води,
или еквивалентен одобрен плавателен
стаж, при изпълнение на задължения в
палубна команда в управленско ниво, за
период от най-малко три месеца общо
през предходните пет години; или
2 . успешно завършен подготвителен курс,
отговарящ на препоръките за обучение,
изготвени от Организацията за кораби,
опериращи в полярни води*, и имащ
одобрен плавателен стаж на борда на
кораби, опериращи в пол ярни води,
или еквивалентен одобрен плавателен
стаж, при изпълнение на задължения в
палубна команда в управленско ниво, за
период от най-малко два месеца общо
през предходните пет години.“
* Виж раздел Б-V/g от Кодекса STCW.
9219

Изменения на Част А на Кодекса за подготовка
и освидетелстване на моряците и носенето
на вахта (Кодекс STCW)
(Приети с Резолюция MSC.417(97) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 25 ноември 2016 г. В
сила за Република България от 1 юли 2018 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) на Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като припомня също член XII и правило
I/1.2.3 на Международната конвенция за вах-
тената служба и нормите за подготовка и
освидетелстване на моряците, 1978 г. („Конвенцията“), относно процедурите за изменение
на част А на Кодекса за освидетелстване и
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подготовка на моряците и носенето на вахта
(Кодекс STCW),
Като отбелязва, че ще има преходен период
между влизането в сила на Полярния кодекс
и измененията на Конвенцията STCW и че
раздел Б-V/g на Кодекса STCW предоставя
насоки относно обучението на капитани и
офицерски състав на кораби, опериращи в
полярни води, които следва да се прилагат
от администрациите по време на преходния
период,
Като взe предвид на своята деветдесет и
седма сесия изменения на част А на Кодекса
STCW, предложени и разпространени в съответствие с член XII, параграф 1, буква а),
подточка i) на Конвенцията,
1. Приема в съответствие с член ХІІ, параграф 1, буква а), подточка iv) на Конвенцията
изменения на Кодекса STCW, текстът на които
е изложен в приложението към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член ХІІ,
параграф 1, буква а), подточка vii), точка 2
на Конвенцията, че посочените изменения на
Кодекса STCW се считат за приети на 1 януари
2018 г., освен ако преди тази дата повече от
една трета от Страните или Страните, чийто
комбиниран търговски флот съставлява не помалко от 50% от бруто тонажа на световния
търговски флот на кораби с тонаж над 100
бруто регистър тона, са уведомили генералния
секретар на Организацията, че те възразяват
срещу измененията;
3. Приканва Страните да отбележат, че съгласно член ХІІ, параграф 1, буква а), подточка
ix) на Конвенцията приложените изменения
на Кодекса STCW влизат в сила на 1 юли
2018 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4. Приканва Страните да приложат измененията на раздел А-I/11 и раздел А-V/4 на
ранен етап;
5. Изисква генералният секретар за целите
на член XII, параграф 1, буква а), подточка v)
на Конвенцията да предаде на всички Страни
по Конвенцията заверени копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи
се в приложението;
6. Изисква генералният секретар да изпрати
копия от тази резолюция и Приложението към
нея до членовете на Организацията, които не
са Страни по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Част А от Кодекса за освидетелстване и подготовка на моряците и носенето
на вахта (Кодекс STCW)
Г Л А В А

I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1 В раздел A-I/11 след съществуващия
параграф 3 се добавя нов параграф 4, както
следва:
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„ 4 Продължаващата професионална компетентност на капитаните и офицерския
състав на борда на кораби, опериращи
в полярните води, както се изисква съгласно правило I/11, се установява от:
1. одобрен плавателен стаж при изпълнение на функции, съответстващи на
притежаваното свидетелство, за период
от най-малко два месеца общо през
предходните пет години; или
2 . изпълнение на функции, считани за
еквивалентни на плавателния стаж,
изискван съгласно параграф 4.1; или
3. преминаване на одобрен тест; или
4. успешно завършване на одобрен курс
или курсове за обучение.“
2 В раздел А-I/14 след параграф 3 се добавя
нов параграф 4, както следва:
„4 Компаниите гарантират, че капитаните
и офицерският състав на борда на техните
пътнически кораби са преминали обучението за предварително запознаване, за да имат
уменията, които са необходими за длъжността, която ще заемат, и задълженията
и отговорностите, които трябва да бъдат
поети, като се вземат предвид насоките,
посочени в раздел Б-I/14, параграф 3 на
този Кодекс.“
Г Л А В А

V

СТАНДАРТИ ОТНОСНО СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА
ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВЕ КОРАБИ
3 В глава V съществуващият раздел A-V/2
се заменя със следното:
„Раздел A-V/2
Задължителни минимални изисквания за обучението и квалификацията на капитаните,
офицерския състав, лицата от изпълнителския състав и други членове на екипажа на
пътническите кораби
З апознаване с аварийните процедури при
пътнически кораби
1 Преди да бъдат назначени на борда на
кораб, всички членове на екипажа, работещи на борда на пътнически кораби, които
извършват международни рейсове, трябва
да са придобили уменията, които отговарят
на техните задължения и отговорности,
както следва:
Да съдействат за изпълнението на аварийните планове, инструкции и процедури
1. Да са запознати със:
1.1. общите характеристики за безопасност на борда на кораба;
1.2. местоположението на оборудването
за безопасност и спасителното оборудване, включително спасителните средства;
1.3. значението на личното поведение в
извънредни ситуации; и
1 .4. ограничения за използването на
асансьори при извънредни ситуации.
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Да допринасят за ефективната комуникация с пътниците по време на извънредна ситуация
2. Способност:
2 .1. да общуват на работния език на
кораба;
2 .2. невербално да съобщават информация за безопасността; и
2 .3. да разбират един от езиците, на
които може да се излъчват спешни съобщения на кораба по време на авария
или тренировка.
Обучение по безопасност на персонала,
предоставящ услуги на пътниците в пътнически помещения на пътнически кораби
2 Преди да бъде назначен на работа на борда,
персоналът, предоставящ услуги на пътниците в пътнически помещения на пътнически
кораби, получава допълнителното обучение
по безопасност, изисквано съгласно правило
V/2, параграф 6, което гарантира най-малко
постигането на следните способности:
Комуникации
1. Способност за комуникация с пътниците по време на извънредна ситуация,
като се вземат предвид:
1.1. езикът или езиците, подходящи за
националността на основната част от
пътниците, превозвани по конкретния
маршрут;
1.2. вероятността, че способността да се
използва елементарен английски речник
за основни инструкции може да осигури средство за комуникация с пътник,
нуждаещ се от помощ, независимо дали
пътникът или членът на екипажа имат
общ език;
1.3. евентуалната нужда от комуникация по време на извънредна ситуация
чрез други средства, като демонстрация
или ръчни сигнали, или привличане на
вниманието към местонахождението на
инструкциите, събирателните пунктове,
ж и во т оспася ва щ и т е ус т ройс т ва и л и
евакуационните пътища, когато устната
комуникация е непрактична;
1.4. степента, до която на пътниците
са предоставени пълни инструкции за
безопасност на техния роден език или
езици; и
1.5. езиците, на които аварийни съобщения могат да бъдат излъчвани по време
на извънредна ситуация или тренировка,
за да се предадат критичните напътствия
на пътниците и да се улеснят членовете
на екипажа при оказване на помощ на
пътниците.
Спасителни средства
2 . Способност да се демонстрира на пътниците използването на индивидуални
спасителни средства.
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Процедури за качване на борд
3. Качване и сваляне на пътници, като
се обръща специално внимание на лицата с увреждания и лицата, нуждаещи
се от помощ.
Обучение за управление на тълпата на
борда на пътнически кораби
3 Преди да бъдат назначени на корабни
длъжности, капитаните, офицерският състав
и лицата от изпълнителския състав, обучени
в съответствие с глави II, III и VII, и персоналът, посочен в аварийния списък, за подпомагане на пътниците в аварийни ситуации
трябва да имат:
1. успешно завършено обучение по управление на тълпата, изисквано от правило V/2, параграф 7, както е посочено
в таблица А-V/2-1; и
2 . да представят доказателства, че обучението е завършено в съответствие с
таблица A-V/2-1.
Обучение за управление на кризи и поведение на хора
4 Преди да бъдат назначени на корабни
длъжности, капитаните, главните механици,
старши помощник-капитаните, вторите механици и всеки член на екипажа като отговарящи
за безопасността на пътниците в извънредни
ситуации трябва:
1. успешно да са/е завършили/о одобреното обучение по управление на кризи и
човешко поведение, изисквано съгласно
правило V/2, параграф 8, както е посочено в таблица A-V/2-2; и
2 . да представи доказателства, че е постигнат необходимият стандарт за компетентност в съответствие с методите
и критериите за оценка на компетентността, представени в таблици А-V/2-2,
колони 3 и 4.
Безопасност на пътниците, безопасност на
товарите и обучение за целостта на корпуса
5 Преди да бъдат назначени на работа на
борда, капитаните, главните механици, старши
помощник-капитаните, вторите механици и
всяко лице, натоварено с непосредствена отговорност за качване и слизане на пътници,
за товарене, разтоварване или осигуряване на
товари или за затваряне на отвори на корпуса
на борда на ро-ро пътнически кораби, преминават обучение за безопасност на пътниците,
безопасност на товарите и целостта на корпуса,
изисквано съгласно правило V/2, параграф
9, което гарантира най-малко постигането
на умения, които са подходящи за техните
задължения и отговорности, както следва:
Процедури за товарене и качване
1. Способност за правилно прилагане на
процедурите, установени на кораба, по
отношение на:
1.1. товарене и разтоварване на превозни
средства, железопътни вагони и други
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товарни транспортни единици, включително свързаните с тях комуникации;
1.2. спускане и вдигане на рампи;
1.3. поставяне и укрепване на подвижни
палуби за превозни средства; и
1.4. качване и слизане на пътници, като
се обръща специално внимание на лицата с увреждания и лицата, нуждаещи
се от помощ.
Превоз на опасни товари
2. В ъзможност за прилагане на специални
предпазни мерки, процедури и изисквания относно превоза на опасни товари
на борда на пътнически ро-ро кораби.
Осигуряване на товари
3. Способност да:
3.1. прилагат правилно разпоредбите на
Кодекса за безопасна практика за товарене и укрепване на превозни средства,
железопътни вагони и други превозвани
товарни единици; и
3.2. използват правилно оборудването за
укрепването на товара и материалите,
като се вземат предвид техните ограничения.
Изчисления за устойчивост, диферент и
стресови натоварвания
4. Възможност за:
4.1. правилно използване на предоставената информация за устойчивостта и
стреса;
4 .2. изчисляване устойчивостта и диферента за различни състояния на натоварване, използвайки изчислителни
устройства за устойчивостта или предоставените компютърни програми;
4.3. изчисляване на коефициентите на
натоварване на палубите; и
4 .4. изчисляване на въздействието на
трансферите на баласт и горивo върху
устойчивостта, диферента и стреса.
Отваряне, затваряне и обезопасяване на
отворите на корпуса
5. Възможност за:
5.1. правилно прилагане на процедурите,
установени за кораба, относно отварянето,
затварянето и обезопасяването на носовите,
кърмовите и страничните врати и рампи,
както и за правилно управление на свързаните с тях системи; и
5.2. провеждане на оглед за правилното
затваряне.
Ро-ро палубна атмосфера
6. Възможност за:
6 .1. използване на оборудване, когато има
такова, за да се наблюдава атмосферата в
ро-ро помещения; и
6 .2. правилно прилагане на процедурите,
установени за кораба, за вентилация на
ро-ро помещения по време на товарене и
разтоварване на превозни средства, по време на пътуване и при извънредни ситуации.
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Таблица А-V/2-1
Определяне на минимални стандарти за компетентност в обучението по управление на „тълпата“ на
борда на пътнически кораби
Колонка 1

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

Област на
компетентност

Знания, разбиране и професионални навици

Методи за
доказване
на компетентност

Критерии за оценка на компетентност

Да допринася
за изпълнението на аварийните планове
и процедурите
за събиране и
ева к уа ц и я на
пътници

Познаване на аварийните планове на борда на кораба,
инструкциите и процедурите, свързани с управлението
и евакуацията на пътниците
Познаване на приложимите техники за управление
на тълпата и съответното оборудване, което да се
използва за подпомагане на пътниците в извънредна
ситуация
Познаване на списъците на екипажа

Оценка на
доказателст ва, пол учени от обучение и/или
инструктаж

Действията, предприети в случай на
извънредна ситуация, са подходящи
и съответстват на
установените процедури

Съдействие на
пътниците към
сборните пунктове и местата
за качване

Способност да дават ясни, успокояващи инструкции
Способност за управление на пътниците в коридорите, стълбищата и проходите
Разбиране на значението и способността да се поддържат евакуационните пътища без препятствия
Познаване на наличните методи за евакуация на
хора с увреждания и лица, нуждаещи се от специална помощ
Познаване на методите за търсене на места за настаняване на пътници и обществени пространства
Възможност за слизане на пътници, като се обърне
специално внимание на лицата с увреждания и лицата, които се нуждаят от помощ
Значение на ефективността на процедурите за събиране, включително:
1. значение на поддържането на реда;
2. способността да се използват процедури за намаляване и избягване на паника;
3. способността да се използват списъци на пътниците
за евакуация, където е уместно;
4. значението на това пътниците да бъдат подходящо
облечени, доколкото е възможно, когато се събират; и
5. способността да се проверява дали пътниците са
облекли правилно спасителните си жилетки

Оценка на
доказателст ва, пол учени от обучение и/или
инструктаж

Действията, предприети в съответс т вие с п ла нове т е, и нс т ру к ц и и т е
и п роцед у ри те за
аварийни ситуации
Информацията, предоставена на лица,
екипи за спешно реагиране и пътници,
е точна, актуална и
навременна

Таблица А-V/2-2
Определяне на минимален стандарт за компетентност при управление на кризи на пътнически
кораби и човешко поведение
Колонка 1
Област на
компетентност
О рга н изи ра не
на аварийните
п р оцед у ри н а
борда

Колонка 2
Знания, разбиране и професионални навици
Знание за:
1. общия дизайн и разположение на кораба
2. разпоредби за безопасност
3. аварийни планове и процедури
Значението на принципите за разработване на специфични за корабите аварийни процедури, включително:
1. необходимостта от предварително планиране и
тренировки на аварийните процедури на борда на
кораба
2. необходимостта всички служители да бъдат информирани и да се придържат към предварително
планирани аварийни процедури възможно най-внимателно в случай на извънредна ситуация

Колонка 3

Колонка 4

Методи за
Критерии за
демонстриоценка на комперане на комтентност
петентност
Оценка на доказателствата за преминат о о бу че н ие, у п ра жнения с един
и ли повече
подготвени
планове за
спешни случаи и практическа демонстрация

Пр оц ед у ри т е з а
спешни случаи на
борда на корабите
гарантират готовност за реагиране
п ри и зв ън р ед н и
ситуации
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Колонка 3

Колонка 4

Методи за
Критерии за
демонстриоценка на комперане на комтентност
петентност

Оптимизиране Възможност за оптимизиране на използването на
и з п о л з в а н е т о ресурсите, като се има предвид:
на ресурси
1. възможността при извънредна ситуация наличните
ресурси да бъдат ограничени
2. необходимостта от пълното използване на персонала и оборудването, които са на разположение
незабавно, и ако е необходимо да се импровизира
Способност да се организират реални тренировки,
за да се поддържа състояние на готовност, като се
вземат предвид поуките от предишни инциденти
с пътнически кораби; обсъждане след тренировки

Оценка на
доказателствата за
преминато
обучение,
практическа
демонстрация и обучение на борда
на кораба и
т ренировк и
на аварийни
процедури

Плановете за извън редни си т уации оптимизират
използването на
наличните ресурси
Разп ределението
на задачите и отговорностите отразява компетенциите
на отделните хора
Ролите и отговорностите на екипите и лицата са ясно
определени

Контрол на
реакцията при
извънредни ситуации

Способност да се направи първоначална оценка
и да се осигури ефективен отговор на извънредни
ситуации в съответствие с установените процедури
за спешни случаи
Лидерски умения
Способност да ръководи и насочва другите в извънредни ситуации, включително:
1. да даде пример в аварийни ситуации
2. да се съсредоточи върху вземането на решения,
като се има предвид необходимостта от бърза реакция при извънредна ситуация
3. да мотивира, насърчава и уверява пътниците и
други служители
Управление на стреса
Способност да се идентифицира възникването на
симптоми на прекомерен стрес у персонала и в
други членове на екипа за спешна помощ на кораба.
Разбирането, че стресът, генериран от аварийни
ситуации, може да повлияе на ефективността на
хората и тяхната способност да действат според
инструкциите и да следват процедурите

Оценка на
доказателствата за
преминато
обучение,
практическа
демонстрация и обучение на борда
на кораба и
т ренировк и
на аварийни
процедури

Процед у ри те и
дейс т ви я та са в
съответствие с установените принц и п и и п ла нове
за управление на
кризи на борда
Целта и стратегията са подходящи
за естеството на
извънредната сит уа ц и я, о т ч и т ат
непредвидени ситуации и оптимално използват наличните ресурси
Действията на членовете на екипажа
допринасят за поддържането на реда
и контрола

Контрол на пътниците и друг
персонал по
време на аварийни ситуации

Човешко поведение и реакции
Способност за контрол на пътниците и други служители в аварийни ситуации, включително:
1. осведоменост за общите модели на реакция на
пътниците и служителите при аварийни ситуации,
включително възможността, която:
1.1. по принцип отнема известно време, преди хората
да приемат факта, че има извънредна ситуация
1.2. някои хора могат да изпаднат в паника и да не
се държат рационално, така че способността им да
разбират може да бъде нарушена и те може да не
изпълняват толкова добре инструкции, колкото, ако
бяха в нормална ситуация
2. съзнаване, че пътниците и други служители могат
наред с другото да:
2.1. започнат да търсят близки, приятели и/или вещите си като първа реакция, когато нещо се обърка
2.2. да търсят безопасност в своите кабини или на
други места на борда, където смятат, че могат да
избягат от опасност
2.3. са склонни да се движат към горната страна,
когато корабът се накланя
3. оценка на възможния проблем с паника, възникнала в резултат на разделянето на семействата

Оценка на
доказателствата, за
преминато
обучение,
практическа
демонстрация и обучение на борда
на кораба и
т ренировк и
на аварийни
процедури

Действията на членовете на екипажа
допринасят за поддържането на реда
и контрола

БРОЙ 90
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компетентност
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поддържане на
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Колонка 2
Знания, разбиране и професионални навици
Способност за създаване и поддържане на ефективни
комуникации, включително:
1. важно е да се дават ясни и кратки инструкции
и доклади
2. необходимо е насърчаване на обмена на информация и обратна информация от пътниците и други
служители
Способност за предоставяне на подходяща информация на пътниците и на останалия персонал по
време на извънредна ситуация, за да ги информират
за цялостната ситуация и да съобщят всяко действие,
което се изисква от тях, като вземат предвид:
1. езика или езиците, съответстващи на основните
националности на пътниците и другия персонал,
пътуващи по конкретния маршрут
2. евентуалната необходимост от комуникация по
време на аварийна ситуация с други средства, например чрез демонстрация или чрез ръчни сигнали, или
чрез привличане на вниманието към местонахождението на инструкциите, събирателните пунктове,
животоспасяващите устройства или евакуационните
пътища, когато устната комуникация е непрактична
3. езика, на който могат да се излъчват аварийни
съобщения по време на спешна помощ или тренировка, за да се предадат критичните напътствия на
пътниците и да се улеснят членовете на екипажа
при оказването на помощ на пътниците

С Т Р. 4 1
Колонка 3

Колонка 4

Методи за
Критерии за
демонстриоценка на комперане на комтентност
петентност
Оценка на доказателствата, получени
от одобрени
обучения, упра ж нен и я и
практическа
демонстрация

Информацията от
вси ч к и на л и ч н и
източници се получава, оценява и
потвърждава възможно най-бързо
и се преглежда по
време на цялата
а вари й на си т уация
Информаци ята,
п редоставена на
лица, ек ипи за
спешно реагиране и пътници, е
точна, актуална и
навременна
Предос та вената
и нф орма ц и я з апозна ва п ът н иците с естеството
на извънредната
ситуация и с действията, които се изискват от тях

“
4 Добавя се нов раздел А-V/4, както следва:
„Раздел А-V/4
Задължителни минимални изисквания за обучението и квалификацията на капитаните и палубния
офицерски състав на кораби, опериращи в полярни води
Стандарт за компетентност
1 Всеки кандидат за свидетелство за обща подготовка за работа на кораби, опериращи в
полярни води, трябва да:
1. демонстрира компетентността да изпълнява задачите, задълженията и отговорностите,
изброени в колона 1 на таблица А-V/4-1; и
2. да докаже, че е постигнал:
1. минималните познания, разбиране и умения, изброени в колона 2 на таблица А-V/4-1; и
2 . необходимите стандарти за компетентност в съответствие с методите за демонстрация
на компетентност и критериите за оценка на компетентността, посочени в колони 3 и 4
на таблици А-V/4-1.
2 Всеки кандидат за свидетелство за обучение по разширена програма за работа на кораби,
опериращи в полярни води, трябва да:
1. демонстрира компетентността да изпълнява задачите, задълженията и отговорностите,
изброени в колона 1 на таблица А-V/4-2; и
2. да докаже, че притежава:
1. минималните познания, разбиране и умения, изброени в колона 2 на таблица А-V/4-2; и
2 . изискваните стандарти за компетентност в съответствие с методите за доказване на
компетентността и критериите за оценка на компетентността, посочени в таблици А-V/4-2,
колони 3 и 4.
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Таблица А-V/4-1
Определяне на минимален стандарт на компетентност за обща подготовка за работа на кораби,
опериращи в полярни води
Колонка 1
Област
на компетентност
При н о с з а
б е з оп а с н ат а експ ло атаци я на
корабите,
опери ра щ и
в пол ярни
води

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

Знания, разбиране и умения

Методи за демонстриране на
компетентност

Критерии за оценка на компетентност

Основни познания за характеристиките
на ледовете и зоните, където могат да
се очакват различни видове лед в района
на действие:
1. физика на ледовете, термини, образуване, растеж, стареене и стадий
на стопяване
2. видове лед и концентрации
3. налягане и разпределение на лед
4. триене от покрит със сняг лед
5. последици от разпръскването; опасност от заледяване; предпазни мерки
за избягване на обледяване и опции
по време на обледяването
6. режими на лед в различни региони;
значителни разлики между Арктика и
Антарктика, първа година и многогодишен лед, морски лед и земни ледове
7. използване на изображения на лед, за
да се отчетат последиците от бързата
промяна в ледовете и метеорологичните условия
8. познаване на ледниците и водното
небе
9. познаване на диференциалното движение на айсберги и опаковане на лед
10. знания за приливите и отливите в
ледови условия
11. знания за ефекта на вятъра и тока
върху лед

Изпит и оценка
на доказателствата, получени чрез
преминаване на
едно или повече
от следното:
1. одобрен опит
на работа
2. одобрен опит
на подготовка на
учебен кораб
3. одобрена трен и ровк а на симулатора, когато
е уместно
4. одобрена програма за обучение

Идентифициране на свойствата
на леда и техните характеристики, които са от значение за
безопасната експлоатаци я на
кораба
И нформа ц и я та, пол у чена о т
данните и публикации за лед,
се интерпретира правилно и се
прилага правилно
Използване на видими и инфрачервени сателитни изображения
Използване на диаграми
Координиране на метеорологичните и океанографските данни с
данни за лед
Измерванията и наблюденията
на времето и условията за лед са
точни и подходящи за безопасно
планиране на преминаването

Основни познани я за работата на
плавателния съд при лед и ниската
температура на въздуха:
1. характеристики на плавателния съд
2. типове плавателни съдове, конструкции на корпуса
3. инженерни изисквания за работа
при лед
4. изисквания за усилване на плавателния съд при лед
5. ограничения на ледените класове
6. зазимяване и готовност на кораба,
включително на палубата и на двигателя
7. ефективност на нискотемпературната система
8. ограничаване на оборудването и
машините при лед и ниска температура на въздуха
9. мониторинг на налягането на лед
върху корпуса
10. засмукване на морска вода, нахлуване на вода, изолация на надстройките и специализираните системи

Изпит и оценка
на доказателствата, получени чрез
преминаване на
едно или повече
от следното:
1. одобрен опит
на работа
2. одобрен опит
на подготовка на
учебен кораб
3. одобрена трен и ровк а на симулатора, когато
е уместно
4. одобрена програма за обучение

Идентификация на характеристиките на кораба и ограниченията
при различни условия на лед и
студено въздействие от околната
среда
Процедурите за оценка на риска
се изпълняват преди влизането
в лед
Има се предвид, че е възможно
замръзване на баласта от прясна
вода в баластните танкове
Действията се извършват в съответствие с приетите принципи
и процедури за подготовка на
кораба и екипажа за работа в лед
и ниска температура на въздуха
Комуникациите са ясни, кратки
и ефективни по всяко време в
съответствие с добрата морска
практика
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Колонка 1

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

Област
на компетентност

Знания, разбиране и умения

Методи за демонстриране на
компетентност

Критерии за оценка на компетентност

Основни познани я и способност за
работа и маневриране на плавателен
съд в лед:
1. безопасна скорост в присъствието
на лед и айсберги
2. мониторинг на баластен танк
3. товарни операции в полярни води
4. информираност за натоварването на
двигателя и проблемите с охлаждането
5. процедури за безопасност при преминаване през лед

Изпит и оценка
на доказателствата, получени чрез
преминаване на
едно или повече
от следното:
1. одобрен опит
на работа
2. одобрен опит
на подготовка на
учебен кораб
3. одобрена трен и ровк а на симулатора, когато
е уместно
4. одобрена програма за обучение

Използва се Полярният кодекс
и Наръчникът за опериране в
полярни води, за да се определят
правилно препоръчителните процедури за товарене/разтоварване
на товари и/или качване/сваляне
от борда на пътници при ниски
температури, наблюдение на баласта за заледяване, наблюдение
на температурите на двигателя,
вахта на котва в ледови условия
и при преминаване близо до лед
Тълкуването и анализът на информацията от радара са в съответствие с процедурите за наблюдение със специално внимание
при идентифицирането на опасните ледникови характеристики
И нформа ц и я та, пол у чена о т
навигационните карти, включително електронните карти и
публикациите, е подходяща, оценена, правилно интерпретирана
и прилагана правилно
Основният метод за фиксиране
на позицията е често срещан и
най-подходящ за преобладаващите условия и маршрутизация
през лед
Проверките и тестовете на навигационните и комуникационните
системи отговарят на препоръките за работа при висока географска ширина и ниска температура
на въздуха

Наблюда ва
и гарантира
спа зва не т о
на за коно ви т е и зис квания

Основни познания по регулаторните
режими:
1. Антарктическия договор и Полярния кодекс
2. доклади за произшествия по отношение на п лавателни съдове в
полярни води
3. стандартите на ИМО за работа в
отдалечени райони

Изпит и оценка
на доказателствата, получени чрез
преминаване на
едно или повече
от следното:
1. одобрен опит
на работа
2. одобрен опит
на подготовка на
учебен кораб
3. одобрена трен и ровк а на симулатора, когато
е уместно
4. одобрена програма за обучение

Намиране и прилагане на съответните части от Наръчника за
опериране в полярни води
Ком у никаци ята е в съответствие с местните/регионалните
и международните стандартни
процедури
Законовите изисквания, свързани
със съответните регламенти, кодекси и практики, са определени

Пр и л а г а н е
на безопасни работни
практики,
реагиране
при извънредни ситуации

Основни познания за подготовката на
екипажа, условията на работа и безопасността:
1. признават ограниченията за готовност и отговорност за търсене и
спасяване, включително морската зона
А4 и ограничението на своето SAR
комуникационно съоръжение
2. информираност за планирането на
извънредни ситуации

Изпит и оценка
на доказателствата, получени чрез
преминаване на
едно или повече
от следното:
1. одобрен опит
на работа
2. одобрен опит
на подготовка на
учебен кораб

Идентификация и първоначални
действия за осъзнаване на опасни
ситуации за корабите и отделните
членове на екипажа
Действията се извършват в съответствие с Наръчника за опериране в полярни води, приетите
принципи и процедури за гарантиране на безопасността на
операциите и за избягване на
замърсяването на морската среда
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Колонка 1

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

Област
на компетентност

Знания, разбиране и умения

Методи за демонстриране на
компетентност

Критерии за оценка на компетентност

Гара н т и ране с п а з в ането на изискванията
за предот врат я ва не
на замърсяването и
п р едо т вратяване на
опасностите
за околната
среда

3. как да се установят и прилагат без
опасни работни процедури за екипажа,
специфични за полярните среди, като
ниски температури, покрити с лед повърхности, лични предпазни средства,
използване на подпомагаща система
и ограничения на работното време
4. да разпознава опасностите, когато
екипажите са изложени на ниски
температури
5. човешки фактори, включително
умора при студ, медицински аспекти
на първа помощ, благополучие на
екипажа
6. изисквания за оцеляване, включително използване на оборудване и
екипно оборудване и екипировка за
оцеляване
7. осведоменост за най-честите щети
по корпуса и оборудването и как да
ги избегнем
8. заледяване на надстройките на
палубата, включително ефект върху
устойчивостта и диферента
9. предотвратяване и отстраняване
на лед, включително факторите на
натрупване
10. разпознаване на проблеми с умората поради шум и вибрации
11. идентифициране на необходимостта
от допълнителни ресурси, като бункер,
храна и допълнително облекло

3. одобрена трен и ровк а на симулатора, когато
е уместно
4. одобрена програма за обучение

Правилата за безопасна работа
се спазват по всяко време и
правилно се използва подходящо
предпазно и защитно оборудване
Действията за реагиране са в
съот ветст вие с установени те
планове и са подходящи за ситуацията и естеството на извънредната ситуация
Правилно се идентифицират и
прилагат законовите изисквания, свързани със съответните
регламенти, кодекси и практики
Подходящото предпазно и защитно оборудване се използва
правилно
Дефекти и щети се откриват и
се съобщават правилно

Основни познани я за факторите и
регулациите относно околната среда:
1. идентифициране на особено чувствителни морски зони по отношение
на изхвърлянето на отпадъци
2. идентифициране на области, в които корабоплаването е забранено или
трябва да се избягва
3. спец иа л н и зон и, оп ределен и в
MARPOL
4. да имат предвид границите на
възможностите на оборудването за
нефтени разливи
5. план за справяне с увеличения обем
на боклук, сантинни води, канализация и др.
6. липса на инфраструктура
7. замърсяване и разлив на нефт в лед,
включително последици

Изпит и оценка
на доказателствата, получени чрез
преминаване на
едно или повече
от следното:
1. одобрен опит
на работа
2. одобрен опит
на подготовка на
учебен кораб
3. одобрена трен и ровк а на симулатора, когато
е уместно
4. одобрена програма за обучение

Определени са законови изисквания, свързани със съответните
регламенти, кодекси и практики
Правилно идентифициране/избор на ограниченията за изхвърл яне от съдове съгласно
Полярния кодекс
Правилно прилагане на Наръчника за опериране в полярни
води/Плана за управление на
отпадъците, за да определи ограниченията на изхвърлянията на
отпадъците от плавателни съдове
и плановете за съхранение на
отпадъците
Идентифицира източниците, които дават подробности за районите, които трябва да се избягват,
като приютите за диви животни,
парковете за екологично наследство, миграционните пътища и
т.н. (MARPOL, Антарктическия
договор и т.н.)
Идентифицира факторите, които
трябва да се имат предвид при управление на потока от отпадъци
по време на полярни пътувания
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Таблица А-V/4-2
Минимални стандарти за компетентност за обучение по разширена програма за кораби, опериращи в
полярни води
Колонка 1
Област на
компетентност

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

Знания, разбиране и умения

Методи
за демонстриране на
компетентност

Критерии за оценка на
компетентност

Планиране и
провеж дане
на плаване в
полярни води

Знания за планирането и докладването на
плаването:
1. информационни източници
2. режими на докладване в полярните води
3. разработване на безопасно маршрутизиране и планиране на прехода, за да се
избегне лед, когато е възможно
4. способност да разпознава ограниченията
на хидрографската информация и картите
в полярните региони и дали информацията
е подходяща за безопасна навигация
5. отклонение при планиране на прехода и
модификация при динамика на леда
Знания за ограниченията на оборудването:
1. разбиране и идентифициране на опасностите, свързани с ограничените наземни навигационни средства в полярните региони
2. разбиране и разпознаване на грешка на
компаса при голяма географска ширина
3. разбиране и установяване на ограниченията при разграничаването на радарни
цели и ледници сред ледовете
4. разбиране и разпознаване ограниченията
на електронните системи за позициониране
при висока географска ширина
5. разбиране и разпознаване ограниченията в навигационните карти и описание
на лоциите
6. разбиране и разпознаване на ограниченията в комуникационните системи

Изпит
и
оценка на
доказателс т ват а , по лучени чрез
п реминаване на ед но
и ли повече
от следното:
1. о д о б р е н
опит на работа
2. одобрен
опит на подг о т овк а н а
учебен кораб
3. одобрена
т рен и ровк а
на си м улатора, когато
е уместно
4. одобрена
програма за
обучение

Оборудването, картите и морските публикации, необходими
за прехода, са изброени и са
подходящи за безопасното протичане на плаването
При ч и н и т е з а п л а н и р а н и я
маршрут се подкрепят от фак
ти, получени от съответните
източници и публикации, статистически данни и ограничения на комуникационните и
навигационните системи
Планът за прехода правилно
идентифицира съответните полярни регулаторни режими и
нуждата от лоцманска проводка
в ледови условия и/или съдействие от ледоразбивач
Всички потенциални навигационни опасности са точно
определени
Позициите, курсовете, разстояни я та и изчислени я та във
времето са верни в рамките
на приетите точни стандарти
за навигационно оборудване

Управл яване
на безопасната експлоатация на
плавателните
съдове, опериращи в полярни води

Знания и способност за работа и маневриране
на кораб в лед:
1. подготовка и оценка на риска преди
прибли жаването до лед, вк лючително
наличие на айсберги, и отчитане на вятъра, тъмнината, вълнението, мъглата и
налягането в ледa
2. да комуникира с ледоразбивачи и други
съдове в района и със спасителни координационни центрове
3. разбира и описва условията за безопасно
влизане и излизане от и във лед или открита вода, като напр. води или пукнатини,
избягване на айсберги и опасни условия на
лед и поддържане на безопасно разстояние
до айсберги
4. разбира и описва процедурите за улавяне
на лед, включително двойно и единично
пресичане
5. разпознава и определя необходимостта
от увеличаване на екипа за наблюдение
на мостика, базиращ се на условията на
околната среда, оборудването на корабите
и класа на лед на кораба
6. разпознава представянията на различните ледникови условия, както се появяват
на радара

Изпит
и
оценка на
доказателс т ват а , по лучени чрез
п реминаване на ед но
и ли повече
от следното:
1. о д о б р е н
опит на работа
2. одобрен
опит на подг о т овк а н а
учебен кораб
3. одобрена
т рен и ровк а
на си м улатора, когато
е уместно
4. одобрена
програма за
обучение

Всички решения, отнасящи се
до навигацията в леда, се основават на правилна оценка на
маневрирането и двигателните
характеристики на кораба и
силите, които се очакват при
навигация в полярните води
Демонстриране на умения за
комуникация, искане на маршру т през леда, планиране и
започване на плаване през леда
Всички потенциални ледови
опасности са правилно идентифицирани
Всички решения, отнасящи се
за закотвянето, товарните и
баластни операции, се основават на правилна оценка на
маневрените характеристики
на кораба и двигателя и очакваните сили са в съответствие
с препоръките на Полярния
кодекс и приложимите международни споразумения
Безопасно демонстриране нап редването на п лавателни я
съд през леда, маневрирането
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Колонка 1
Област на
компетентност

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

Знания, разбиране и умения

Методи
за демонстриране на
компетентност

Критерии за оценка на компетентност
на кораба при умерена концентрация на лед (диапазон от
1/10 до 5/10)
Безопасно демонстриране напредването на плавателния съд
през леда, маневриране на кораба при висока концентрация на
лед (диапазон от 6/10 до 10/10)
Опера ц и и т е с е п ла н и рат и
изпълняват в съответствие с
установените правила и процедури, за да се гарантира безопасността на експлоатацията
и да се избегне замърсяването
на морската среда
Безопасността на навигацията
се поддържа чрез навигационна
стратегия и регулиране на скоростта на кораба и направление
през различните видове лед
Дейс т ви я та се разби рат по
начин, който позволява използване на котвеното устройство
при ниски температури
Действията се извършват в съответствие с приетите принципи и процедури за подготовка
за теглене от ледоразбивачи,
вк л юч и т е л но т еглене п р е з
канал

7. разбира терминологията на конвой с
ледоразбивач и комуникациите и следва
ледоразбивача и движение в конвой
8. разбира методи за избягване на блокиране на кораба от лед, освобождаване на
блокиран от лед кораб, както и последиците
от блокиране на кораба от леда
9. разбира тегленето и спасяването на лед,
включително рисковете, свързани с тази
операция
10. управление на кораб при различна
концентрация и покритие на лед, включително рискове, свързани с навигация
в лед, напр. избягване на едновременно
завъртане и задържане
11. използване на различни видове задвижващи и рулеви системи, включително
ограничения, за да се избегне повреда при
работа в лед
12. използване на системи за управление
на крена и диферента, опасности, касаещи
баласта и диферента, породени от леда
13. засядане и снемане в ледови условия,
включително опасности, свързани с експлоатацията, и различни техники за безопасно
засядане и снемане в ледови води
14. закотвяне в лед, вкл. опасностите на
котвеното устройство – натрупване на лед
по котвения клюз и по такелажа,
15. да разпознава условия, които оказват
влияние върху видимостта при полярни
условия, и да може да дава индикация за
локалното състояние на леда и водата,
включително изпарения, водно небе, отблясъци и отражения от леда
Под д ърж а н е
на безопасността на екипажа и пътниците на кораба и експлоата ц ион но т о
състояние на
спасителните,
пож а р ог а с ителните и други системи за
безопасност

9220
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Познания по безопасност:
1. разбиране на процедурите и техниките
за напускане на кораба и оцеляване в лед
и в покрити с лед води
2. определяне на ограниченията на пожарогасителните системи и спасителните
средства поради ниските температури на
въздуха
3. разбиране на специфичните опасения
при провеждането на аварийни тренировки
при лед и ниски температури
4. разбиране на специфичните опасения
при провеждането на аварийна операция
при лед и ниски температури на въздуха
и водата

Изпит
и
оценка на
доказателс т ват а , по лучени чрез
п реминаване на ед но
и ли повече
от следното:
1. о д о б р е н
опит на работа.
2. одобрен
опит на подг о т овк а н а
учебен кораб
3. одобрена
т рен и ровк а
на си м улатора, когато
е уместно
4. одобрена
програма за
обучение

Мерките за реагиране са в съответствие с установените планове и процедури и са подходящи
за ситуацията и естеството на
извънредната ситуация

“
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Изменения на Част Б на Кодекса за подготовка
и освидетелстване на моряците и носенето
на вахта (Кодекс SТСW)
(Приети съгласно STCW.6/Circ.11 на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 12 юни 2015 г. В сила
за Република България от 1 януари 2017 г.)
1. На заседанието си на деветдесет и петата
си сесия (3 – 12 юни 2015 г.) Комитетът по
морска безопасност прие следните изменения
на част Б на Кодекса STCW.
2. В раздел Б-I/2 таблица Б-I/2 се заменя
със следното:
Правила

I I /1 ,
I I/3,
III/2,
III/6,
VII/2

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

„Таблица Б-I/2
Списък на свидетелствата или документалните доказателства, изискани съгласно
Конвенцията
Списъкът по-долу идентифицира всички
свидетелства или документални доказателства
в Конвенцията, които позволяват на притежателя да изпълнява определени функции на
борда на корабите. Изискванията за свидетелствата относно езика и тяхната наличност в
оригинална форма се съдържат в правило I/2.
В списъка също са направени позовавания на съответните правила и изисквания за
признаване и регистриране

Вид на свидетелството и кратко описание

Потвърждение, удостоверяващо
признаването на свидетелството (1)

I I / 2 , Свидетелство за правоспособност – за капитани, Да
I I I/1, лица от командния състав и GMDSS радиооператор
III/3,
I V/2,

Необхо- Подновядимост от ване на
регистри- свидетелране (2)
ството (3)

Да

Да

Професионално свидетелство – за лица от изпълни- Не
телския състав, надлежно освидетелствани да носят
ходова навигационна вахта или машинна вахта

Да

Не

II/5, III/5,
Професионално свидетелство – за лица от изпъл- Не
III/7, VII/2 нителския състав, надлежно освидетелствани като
правоспособни палубни моряци, правоспособни
моряци в машинно отделение или електротехници

Да

Не

V/1-1,
V/1-2

Професионално свидетелство или потвърждение на Да
Свидетелството за правоспособност – за капитани
и лица от командния състав на нефтени танкери,
танкери-химовози или танкери-газовози

Да

Да

V/1-1, V/1-2 Професионално свидетелство – за лица от изпъл- Не
нителския състав на танкери-газовози

Да

Не

V/2

Документални доказателства – обучение на капи- Не
тани, лица от командния състав, лица от изпълнителския състав и други членове на екипажа на
пътнически кораби

Не

Не

(4)

V/3

Професионално свидетелство – обучение на капита- Не
ни, лица от командния състав, моряци и друг персонал, работещи на кораби, предмет на Кодекса IGF

Да

Да

(8)

VI/1

Професионално свидетелство(5) – основна подготовка Не

Да

Да

(6)

VI/2

Професионално свидетелство – спасително сред- Не
ство, дежурни лодки и бързоходни дежурни лодки

Да

Да

(6)

VI/3

Професионално свидетелство(5) – съвременни методи Не
за борба с пожар

Да

Да

(6)

VI/4

Професионално свидетелство (5) – оказване на първа Не
медицинска помощ и медицински грижи

Да

Не

VI/5

Професионално свидетелство – служител по сигур- Не
ността на кораба

Да

Не

VI/6

Професионално свидетелство (7) – за запознаващо Не
обучение по сигурността или за обучение по сигурността за морски лица, изпълняващи задължения
по сигурността

Да

Не

II/4, III/4,
VII/2

(5)

С Т Р.
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Бележки:
Потвърждението, удостоверяващо признаването на свидетелството, означава потвърждение
в съответствие с правило I/2, параграф 7.
2
Изискване за регистриране означава част
от регистъра или регистрите в съответствие с
правило I/2, параграф 14.
3
Подновяване на свидетелството означава
установяване на продължаваща професионална
компетентност в съответствие с правило I/11
или поддържане на изискваните норми за компетентност в съответствие с раздели А-V/3 и
А-VI/1 до А-VI/3.
4
Както се изисква от правило V/2, параграф
3, морските лица, преминали обучението за
„управление на тълпата на борда на пътнически
кораби“, „управление на кризи и поведение на
хора“ или „безопасност на пътниците, безопасност
на товарите и обучение за целостта на корпуса“ на
интервали, непревишаващи 5 години, преминават
подходящо обучение за опресняване на знанията
или да представят доказателство за придобиване
на изискваните норми на компетентност през
предходните 5 години.
5
Свидетелството за правоспособност, издадено
в съответствие с правила II/1, II/2, II/3, III/1,
III/2, III/3, III/6 и VII/2, включва изискванията
за подготовка за „основна подготовка“, „спасително средство и дежурни лодки, различни от
бързоходни дежурни лодки“, „съвременни методи
за борба с пожар“ и „оказване на първа медицинска помощ“, ето защо от притежателите на
гореспоменатите свидетелства за правоспособност не се изисква да притежават професионални
свидетелства по отношение на компетенциите
от глава VI.
6
В съответствие с раздели A-VI/1, A-VI/2 и
A-VI/3 морските лица трябва да предоставят
доказателство за поддържане на изисканите нива
на компетентност на всеки 5 години.
7
Където запознаващото обучение по сигурност
та или обучението по определените задължения
по сигурността не са включени в изискванията
за освидетелстване.
8
В съответствие с правило V/3 морските лица
трябва на интервали, непревишаващи 5 години, да
преминават подходящото обучение за опресняване
на знанията или да представят доказателство за
придобиване на изискваните норми на компетентност през предходните 5 години.“
1

3. В глава V след съществуващия раздел
Б-V/2 се добавя следният нов раздел:
„Раздел Б-V/3
Ръководство относно обучението и квалификацията на капитаните, командния състав,
моряци и друг персонал, работещи на кораби,
предмет на Кодекса IGF
ЛИЦ А С НЕПОСРЕДСТВЕН А ОТГОВОРНОСТ
1 Терминът „лице с непосредствена отговорност“, използван в правило V/3, параграфи

ВЕСТНИК
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7 и 9, означава, че лицето отговаря за вземане
на решения по отношение на обработката на
гориво, посочено в Кодекса IGF, или други
операции, свързани с горивото.
ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
2 Капитанът на всеки кораб, предмет на
Кодекса IGF, следва да гарантира, че лицето
от командния състав или лицето, което носи
непосредствена отговорност за горивото на
борда, притежава съответното свидетелство,
издадено, потвърдено или валидирано, както
се изисква от правило V/3, и има подходящ
практически опит на борда на подходящ
тип кораб, позволяващ на този офицер или
лице безопасно да изпълнява възложените
му задължения.
РЪКОВОДСТВО ЗА ПЛАВАТЕЛЕН СТАЖ
3 Изискването за квалифициран стаж на
борда на кораба е с цел да се осигури обучение и познания за безопасното използване на
горива, предмет на Кодекса IGF.
4 За удовлетворяване на изискването за
притежаване на подходящ опит, съответстващ
на задълженията на кораба, на който работи лицето, както е посочено в правило V/3,
бордовото обучение следва да:
1. набляга на практиката и да бъде свързано с наемането на работа на моряка,
т.е. обучението за лицата от палубна и
машинна команда може да бъде различно;
2 . да бъде под наблюдението на квалифициран и опитен персонал по отношение на боравенето, характеристиките и
процедурите за безопасност на горивата,
които се използват от кораба; и
3. да бъде на борда на кораб, превозващ
горива по отношение на Професионалното свидетелство, за което се провежда
подготовката, и следва да бъде такова,
че специализираното оборудване да бъде
работещо за използването на горивата,
предмет на Кодекса IGF.
5 Програмата за обучение на борда по
никакъв начин не трябва да се отразява на
безопасната експлоатация или на мореходността на кораба.“
4. Измененията влизат в сила на 1 януари
2017 г.
5. Страните по STCW и всички други заинтересовани страни се приканват да вземат
предвид горепосоченото и да предприемат
съответни действия.
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Изменения на Част Б на Кодекса за подготовка
и освидетелстване на моряците и носенето
на вахта (Кодекс SТСW)
(Приети съгласно STCW.6/Circ.12 на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 25 ноември 2016 г. В
сила за Република България от 1 юли 2018 г.)
1. На заседанието си на деветдесет и седмата
си сесия (21 – 25 ноември 2016 г.) Комитетът
по морска безопасност прие следните изменения на част Б на Кодекса STCW.
2. След като прие резолюции MSC.416(97)
и MSC.417(97) за изменения в Конвенцията
STCW и част А от Кодекса STCW, Комитетът
реши, че измененията на част Б от Кодекса
STCW ще влязат в сила на същата дата, а
именно 1 юли 2018 г.
Правила

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

3. В раздел Б-I/2 таблица Б-I/2 се заменя
със следното:
„Таблица Б-I/2
Списък на свидетелствата или документалните доказателства, изискани съгласно
Конвенцията
Списъкът по-долу идентифицира всички
сви де т елс т ва и л и док у мен та л н и док а зателства в Конвенцията, които позволяват
на притежателя да изпълнява определени
функции на борда на корабите. Изискванията
за свидетелствата относно езика и тяхната
наличност в оригинална форма се съдържат
в правило I/2.
В списъка също са направени позовавания на съответните правила и изисквания за
признаване и регистриране

Вид на свидетелството и кратко описание

Потвърждение,
удостоверяващо
признаването на
свидетелството (1)

Необходимост от
регистриране (2)

Подновяване на
свидетелството (3)

I I / 2 , Свидетелство за правоспособност – за капитани, Да
I I I/1, лица от командния състав и GMDSS радиооператор
III/3,
I V/2,

Да

Да

Професионално свидетелство – за лица от изпълни- Не
телския състав, надлежно освидетелствани да носят
ходова навигационна вахта или машинна вахта

Да

Не

Професионално свидетелство – за лица от изпъл- Не
II/5, III/5,
III/7, VII/2 нителския състав, надлежно освидетелствани като
правоспособни палубни моряци, правоспособни
моряци в машинно отделение или електротехници

Да

Не

Професионално свидетелство или потвърждение на Да
Свидетелството за правоспособност – за капитани
и лица от командния състав на нефтени танкери,
танкери-химовози или танкери-газовози

Да

Да

V/1-1, V/1-2 Професионално свидетелство – за лица от изпъл- Не
нителския състав на танкери-газовози

Да

Не

V/2

Документални доказателства – обучение на капи- Не
тани, лица от командния състав, лица от изпълнителския състав и други членове на екипажа на
пътнически кораби

Не

Не

(4)

V/3

Професионално свидетелство – обучение на капита- Не
ни, лица от командния състав, моряци и друг персонал, работещи на кораби, предмет на Кодекса IGF

Да

Да

(8)

V/4

Професионално свидетелство – за капитани и лица Не
от командния състав на кораби, опериращи в полярни води

Да

Да

VI/1

Професионално свидетелство(5) – основна подготовка Не

Да

Да

VI/2

Професионално свидетелство (5) – спасително сред- Не
ство, дежурни лодки и бързоходни дежурни лодки

Да

Да (6)

I I /1 ,
I I/3,
III/2,
III/6,
VII/2

II/4, III/4,
VII/2

V/1-1,
V/1-2

(6)

С Т Р.
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БРОЙ 90
Потвърждение,
удостоверяващо
признаването на
свидетелството (1)

Необходимост от
регистриране (2)

Подновяване на
свидетелството (3)

VI/3

Професионално свидетелство(5) – съвременни методи Не
за борба с пожар

Да

Да

VI/4

Професионално свидетелство (5) – оказване
Не
на първа медицинска помощ и медицински грижи

Да

Не

VI/5

Професионално свидетелство – служител по сигур- Не
ността на кораба

Да

Не

VI/6

Професионално свидетелство (7) – за запознаващо Не
обучение по сигурността или за обучение по сигурността за морски лица, изпълняващи задължения
по сигурността

Да

Не

Бележки:

Потвърждението, удостоверяващо признаването на свидетелството, означава потвърждение
в съответствие с правило I/2, параграф 7.
2
Изискване за регистриране означава част
от регистъра или регистрите в съответствие с
правило I/2, параграф 14.
3
Подновяване на свидетелството означава
установяване на продължаваща професионална
компетентност в съответствие с правило I/11
или поддържане на изискваните норми за компетентност в съответствие с раздели А-V/3 и
А-VI/1 до А-VI/3.
4
Както се изисква от правило V/2, параграф
4, морските лица, преминали обучение за „управление на тълпата на борда на пътнически кораби“, „управление на кризи и поведение на хорa“
или „безопасност на пътниците, безопасност на
товарите и обучение за целостта на корпуса“ на
интервали, непревишаващи 5 години, преминават
подходящо обучение за опресняване на знанията
или представят доказателство за придобиване
на изискваните норми на компетентност през
предходните 5 години.
5
Свидетелството за правоспособност, издадено
в съответствие с правила II/1, II/2, II/3, III/1,
III/2, III/3, III/6 и VII/2, включва изискванията
за подготовка за „основна подготовка“, „спасително средство и дежурни лодки, различни от
бързоходни дежурни лодки“, „съвременни методи
за борба с пожар“ и „оказване на първа медицинска помощ“, ето защо от притежателите на
гореспоменатите свидетелства за правоспособност не се изисква да притежават професионални
свидетелства по отношение на компетенциите
от глава VI.
6
В съответствие с раздели A-VI/1, A-VI/2 и
A-VI/3 морските лица трябва да предоставят
доказателство за поддържане на изисканите нива
на компетентност на всеки 5 години.
7
Където запознаващото обучение по сигурност
та или обучението по определените задължения
1

(6)

по сигурността не са включени в изискванията
за освидетелстване.
8
В съответствие с правило V/3 морските
лица т рябва на интерва ли, непревишаващи
5 години, да преминават подходящото обучение
за опресняване на знанията или да представят
доказателство за придобиване на изискваните
норми на компетен т ност п рез п ред ходни те
5 години.“

4. В раздел Б-I/14 след съществуващия
параграф 2 се добавя следният нов параграф
3, а останалите параграфи се преномерират
съответно:
„ 3 Обучението за предварително запознаване, изисквано съгласно параграф
4 от раздел А-I/14, следва най-малко да
осигури постигането на уменията, които
са подходящи за длъжността, която се
заема, и задълженията и отговорностите, които трябва да бъдат поети, както
следва:
Конструкция и оперативни ограничения
1. Способност за правилно разбиране и
спазване на всички оперативни ограничения, наложени на кораба, както и за
разбиране и прилагане на ограниченията
на ефективността, включително ограничения на скоростта при неблагоприятни
хидрометеорологични условия, които
имат за цел да гарантират безопасността
на хората, кораба и товара.
Законодателство, кодекси и споразумения,
засягащи пътническите кораби
2 . Способност да разбира и прилага
международните и националните нормативни изисквания за пътническите
кораби, отнасящи се до конкретни я
кораб, и задълженията, които трябва да
бъдат изпълнени.“
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Изменения на Част Б на Кодекса за подготовка
и освидетелстване на моряците и носенето
на вахта (Кодекс SТСW)
(Приети съгласно STCW.6/Circ.13 на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 16 юни 2017 г. В сила
за Република България от 1 юли 2018 г.)
1. На заседанието си на деветдесет и осмата
си сесия (7 – 16 юни 2017 г.) Комитетът по
морска безопасност прие следните изменения
на част Б на Кодекса STCW.
2. В раздел Б-V/f се добавя следната бележка под линия в края на съществуващото
заглавие, както следва:
„Раздел Б-V/f
Ръководство за обучение и опит на персонала, работещ на кораби с динамични системи за
позициониране*
* Обърнете се към MSC.1/Circ.738/Rev.2 от Ръководството за обучение на оператори, работещи
на кораби с динамична система за позициониране
(DP) и опит на ръководен DP персонал.“

3. Страните по Конвенцията STCW и всички заинтересовани страни се приканват да
отбележат горепосоченото и да предприемат
съответни действия.
9223

Изменения към Международната конвенция
за тонажно измерване на корабите – 1969 г.
(Приети с Резолюция A.1084(28) на Асамблеята на Международната морска организация
на 4 декември 2013 г. В сила за Република
България от 28 февруари 2017 г.)
Асамблеята,
Като припомня член 15, буква й) на Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Асамблеята във
връзка с регламентите и насоките относно
морската безопасност,
Като припомня също, че с Резолюция
A.1070(28) тя прие Кодекс за прилагане на
задължителните инструменти на ИМО (III
Code),
Като отбелязва предложените изменения
на Международната конвенция за тонажно
измерване на корабите – 1969 г. (Конвенция
за тонажно измерване на корабите – 1969 г.),
за да бъде задължително използването на
III Code,
Като отбелязва също, че на своята деветдесет и първа сесия Комитетът по морска
безопасност прие предложените изменения
в съответствие с член 18, параграф 3, буква
a) от Конвенцията за тонажно измерване на
корабите – 1969 г.,
Като взе предвид предложените изменения
на Конвенцията за тонажно измерване на
корабите – 1969 г.,
1. Приема в съответствие с член 18, параграф 3, буква b) от Конвенцията за тонажно
измерване на корабите – 1969 г., измененията,
изложени в приложението към тази резолюция;
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2. Определя, че съгласно ново Правило 8
от приложение III, когато в III Code се използват думите „би трябвало“ (приложение
към Резолюция А.1070(28), те трябва да се
четат като „ще“, с изключение на параграфи
29, 30, 31 и 32;
3. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 18, параграф 3, буква b) от
Конвенцията за тонажно измерване на корабите – 1969 г., да предаде за разглеждане и
приемане заверени копия от тази резолюция
и нейните приложения на всички договарящи
правителства към споменатата конвенция,
както и да предаде копия на всички членове
на Организацията;
4. Приканва всички заинтересовани правителства да приемат измененията възможно
най-рано;
5. Решава, че ако влизането в сила на горепосочените изменения стане след тяхното
единодушно приемане в съответствие с член
18, параграф 2 от Конвенцията за тонажно
измерване на корабите – 1969 г., преди влизането в сила въз основа на тяхното приемане,
както се изисква от настоящата резолюция,
тази резолюция става невалидна.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на приложения i и iii към Международната конвенция за тонажно измерване
на корабите – 1969 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Правила за определяне на бруто и нето тонаж
на кораби
Правило 2 – Определения на термините,
използвани в приложенията
1 С ледните определения се добавят след
определение (8):
„(9) Одит означава системен, независим
и документиран процес за получаване на
одиторски доказателства и за обективно
оценяване, за да се определи до каква
степен са изпълнени критериите за одит.
(10) „Схема за одит“ означава Схемата
за одит на държавите – членки на ИМО,
установена от Организацията, като се
вземат предвид насоките, разработени
от Организацията*.
(11) „Кодекс за прилагане“ означава Кодекс за прилагане на задължителните
инструменти на ИМО (III Code), приет
от Организацията с Резолюция А.1070(28).
(12) „Одитен стандарт“ означава Кодекса
за прилагане.
* Отнася се за Рамката и процедурите за Схемата
за одит на държавите – членки на ИМО, приета
от Организацията с Резолюция А.1067(28).“

2 С
 лед приложение II се добавя ново приложение III, което гласи следното:
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„ПРИЛОЖЕНИЕ III
Проверка на спазването на разпоредбите на
тази конвенция
Правило 8
Приложение
Договарящите прави телст ва използват
разпоредбите на Кодекса за изпълнение при
осъществяване на задълженията и отговорностите, които се съдържат в тази конвенция.

(1)

(2)

(3)

(4)

Правило 9
Проверка на съответствието
Всяко договарящо правителство подлежи
на периодични одити от Организацията
в съответствие със стандарта за одит, за
да се провери спазването и прилагането
на тази конвенция.
Генералният секретар на Организацията
носи отговорност за администрирането
на Схемата за одит въз основа на насоките, разработени от Организацията*.
В сяко договарящо правителство носи
отговорност за улесняване на провеждането на одита и изпълнението на
програма от действия за справяне с
констатациите въз основа на насоките,
разработени от Организацията*.
О дитът на всички договарящи правителства е:
1 . въз основа на ц ялостен г рафик,
разработен от Генералния секретар на
Организацията, като се вземат предвид
насоките, разработени от Организацията*; и
2 . ще се провежда на периодични интервали, като се вземат предвид насоките,
разработени от Организацията*.

* Отнася се за Рамката и процедурите за Схемата
за одит на държавите – членки на ИМО, приета
от Организацията с Резолюция А.1067(28).“
9224

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
СПОГОДБА

между Република България и Република Армения за регулиране на трудовата миграция
(Утвърдена с Решение № 176 от 22 март
2018 г. на Министерския съвет. В сила от
9 октомври 2018 г.)
Република България и Република Армения
(наричани по-нататък „Страните“),
убедени, че трудовата миграция е явление,
което взаимно облагодетелства техните народи
и може да допринесе за икономическото и
социалното развитие, да улесни културното
разнообразие и да съдейства за обмена на
технологии,
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като осъзнават необходимостта да се зачитат правата, задълженията и гаранциите
съгласно националните законодателства на
Страните и съответните международни споразумения, по които двете държави са страни,
като имат за цел да задълбочат цялостното сътрудничество и приятелството между
Страните в контекста на външната и на
миграционната политика на правителствата
на Страните,
се споразумяха за следното:
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1
1.	Органите на Страните, които отговарят
за тази Спогодба (наричани по-нататък
„Упълномощени органи“), са:
1)	в Република България – Министерството на труда и социалната политика;
2)	в Република Армения – Министерството на труда и социалните въпроси.
2.	Упълномощените органи по ал. 1 определят за изпълнението на тази Спогодба
следните институции (наричани по-нататък „Компетентни институции“):
1)	в Република България – Агенцията по
заетостта към министъра на труда и
социалната политика;
2)	в Република Армения – Държавната
а г ен ц и я по зае т ос т та на М и н истерството на т руда и социа лните
въпроси.
3.	Понятията по тази Спогодба се използват
съгласно законодателството на Страната,
в която е възникнало правоотношението
по спогодбата и във връзка с тях.
Член 2
1.	Тази Спогодба се прилага за следните
категории работници, които са граждани на една от Страните, имат сключен
трудов договор по тази Спогодба и на
които е издадено необходимото разрешение за пребиваване на територията
на другата Страна:
1)	р аботници за първоначален период
до една година и с възможност за
последващо продължаване за общ
срок до три години;
2)	с езонни работници за период до девет
месеца годишно.
2.	За категориите работници по ал. 1 не
се изисква разрешение за работа.
Член 3
1.	Влизането, пребиваването и заетостта
на граждани на Република България и
на Република Армения на територията
на другата Страна в рамките на тази
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Спогодба се регламентират от законодателството на приемащата Страна по
Спогодбата.
2.	Нает и те рабо т ниц и могат да бъдат
придружавани от членове на техните
семейства съгласно законодателството
на приемащата Страна.
Г л а в а

в т о р а

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА
Член 4
Набирането на потенциални работници за
налични предложения за работа според професионалната им квалификация се извършва
от Компетентните институции в изпращащата
държава, както е уредено в Процедурите за
прилагане на Спогодбата.
Член 5
1.	В рамките на своя бюджет Компетентните институции провеждат следните
дейности по посредничество за наемане
на работа:
1)	о бмен на информация относно предложения за работа, получени от работодатели на територията на съответната
Страна;
2)	п одбор на потенциални работници
(наричани по-нататък „Кандидати“)
на два етапа:
а)	п редварителен подбор по документи;
б)	окончателен подбор на одобрените
от работодателите Кандидати;
3)	с ъдействие при трудовото договаряне и при подписването на трудови
договори от избраните Кандидати;
4)	п редоставяне на подписалите договори работници на необходимата
информация на официалния език на
изпращащата Страна относно условията на пребиваване, труд, жилищно
настаняване и завръщане.
2.	Предложенията за работа са предмет на
Процедурите за прилагане и съдържат
информация относно:
1)	и кономическия сектор, в който ще
се осъществява дейността;
2)	г еографския регион, в който ще се
осъществява дейността;
3)	б роя на работниците, които ще бъдат
наети;
4)	п рофесионалната квалификация и
другите изисквания, на които работниците трябва да отговарят за
наемането им;
5)	к райния срок за подбора на Кандидати;
6)	п родължителността на трудовия договор;
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7)	о бща информация за условията на
труд, заплащането, жилищното настаняване и други условия на живот;
8)	д атите, на които одобрените Кандидати трябва да пристигнат на мястото
на работа в приемащата Страна;
9)	и нформация за разходите за пътуване
между териториите на Страните;
10)	д руга информация съгласно предвиденото в Процедурите за прилагане.
3.	Компетентните институции на Страните
създават Съвместна комисия за подбор
(наричана по-натат ък „Комисията“),
която работи по ред, определен в Процедурите за прилагане.
4.	Комисията е съставена от представители
на Компетентните институции и има
следните задължения:
1)	о пределяне на критериите за подбор
за получените предложения за работа
при спазване на принципа на равнопоставеност;
2)	п редоставяне на услуги по консултиране и съдействие на Кандидатите по
време на целия процес на подбор.
Член 6
1.	Подборът на Кандидатите според професионалната им квалификация и на
основата на представените документи
се извършва от Компетентната институция на изпращащата Страна по реда,
определен в Процедурите за прилагане.
2.	Кандидатите, които са преминали предварителния подбор, преминават медицински преглед за сметка на работодателя в изпращащата Страна преди
техния професионален подбор.
Член 7
1.	Преди отпътуване от територията на
изпращащата Страна одобрените кандидати трябва да разполагат с оригинал
на подписан от работодателя срочен
трудов договор в съответствие със законодателството на приемащата Страна.
2.	Копие от договора се изпраща до Компетентната институция на изпращащата
Страна.
Член 8
1.	Заявленията за издаване на визи в рамките на тази Спогодба се обработват с
предимство от компетентната консулска
служба на приемащата Страна на територията на изпращащата Страна съгласно
законодателството на Страните и в съот
ветствие със съответните разпоредби
на международните договори, по които
двете държави са страни. Визата, която
се поставя в паспорта, включва вида,
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целта и продължителността на престоя
в приемащата Страна.
2.	Работниците получават необходимите
разрешения за пребиваване в съответствие със законодателството на приемащата Страна.
3.	Пр ед и о т п ът у ва не на раб о т н и ц и т е
Ком пе т ен т н и т е и нс т и т у ц и и на и з пращащата Страна задължително им
предоставят информаци я на нейни я
официален език относно условията на
отпътуване, пребиваване, труд и жилищно настаняване.
4.	Компетентните институции на изпращащата Страна информират работниците
за датата и мястото на пристигането
им, а Компетентните институции на
приемащата Страна съгласуват с работодателите организацията на тяхното
посрещане и настаняване.
Г л а в а

т р е т а

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА НА
ТРУД И СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ МИГРАНТИ
Член 9
1.	В приемащата Страна работниците имат
същите трудови права и задължения,
които са в сила за местните работници, и се ползват от еднаква защита на
работното място в съответствие със
законодателството є.
2.	В приемащата Страна работниците се
ползват от същата правна защита, която се осигурява на местните граждани
относно техните лични права и правото
им на собственост.
Член 10
Възнаграждението на работниците, както
и условията им на труд се определят индивидуално в сключените трудови договори и са
в съответствие с условията на действащите
колективни трудови договори или при липсата
на такива – с приложимото законодателство
спрямо работниците на приемащата Страна
за същата професия и квалификация.
Член 11
Страните се споразумяват до сключването
на двустранен договор в областта на социалното осигуряване да се прилага съответното
законодателство на приемащата Страна.
Член 12
Споровете, които може да възникнат между
работодателите и работниците, се решават в
съответствие със законодателството на приемащата Страна.
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Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЗАВРЪЩАНЕТО
НА РАБОТНИЦИТЕ МИГРАНТИ
Член 13
1.	В момента на подписване на трудовия
договор работниците подписват също
и декларация, с която се задължават
да се завърнат в изпращащата Страна
след изтичане на срока на тяхното законно пребиваване и да се представят
в едномесечен срок след завръщането
си в консулската служба на приемащата
Страна заедно с документа си за задгранично пътуване.
2.	Неизпълнението на ангажимента по ал. 1
се взема предвид при разглеждането на
последващи заявления за издаване на
разрешение за пребиваване пред органите на приемащата Страна.
Г л а в а

п е т а

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО
НА СПОГОДБАТА
Член 14
1.	С оглед улесн яване прилагането на
тази Спогодба Упълномощените органи
подписват Процедури по прилагане в
шестмесечен срок от влизането є в сила.
2.	Упълномощените органи на Страните
чрез взаимно договорени процедури
обменят информация за действащата
нормативна уредба относно трудовите
правоотношения, както и за влизането,
пребиваването и заетостта на чужденци.
3.	Създава се Съвместен комитет за координация, включващ представители
на Страните за решаване на проблеми,
възникнали при прилагането на Спогодбата.
4.	Упълномощените органи на Страните
номинират членовете на Съвместния
комитет за координация.
5.	Съвместният комитет за координация се
събира не по-малко от един път годишно,
последователно в Република България и
в Република Армения, съгласно взаимно
договорени условия и дати.
Член 15
1.	Тази Спогодба се сключва за първоначален срок от пет години, като действието
є се продължава автоматично за нови
периоди от по три години.
2.	Тази Спогодба влиза в сила от датата
на получаване по дипломатически път
на последната вербална нота за изпълнението на съответните процедури на
Страните, необходими за нейното влизане в сила.
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3.	В случай на прекратяване действието
на Спогодбата правата, придобити от
работниците по време на нейното действие, се запазват за срока на трудовия
договор и съгласно неговите разпоредби.
Член 16
1.	Всяка от Страните може да спре изцяло или частично прилагането на тази
Спогодба за определен период, когато
се засягат национа лната сиг у рност,
общественият ред или общественото
здраве. Спирането на прилагането на
тази Спогодба влиза в сила от момента
на уведомяване на другата Страна по
дипломатически път.
2.	Споровете и противоречията, които
могат да възникнат между Страните във
връзка с прилагането на тази Спогодба,
се решават след консултации и преговори
между Упълномощените органи.
Член 17
Всяка от Ст рани те може да п редлага
изменения и допълнения на тази Спогодба
при наличие на взаимно съгласие, които се
оформят в отделни протоколи. Протоколите
се считат за неразделна част от Спогодбата
и влизат в сила при условията и по реда за
влизането є в сила.
Подписана в Ереван на 12 февруари 2018 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, арменски и английски език
с еднаква юридическа сила. В случай на
различия в тълкуването меродавен ще бъде
английският текст.
За Република
България:
Бисер Петков,
министър на труда и
социалната политика
9151

За Република
Армения:
Артем Асатрян,
министър на труда и
социалните въпроси

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
НАРЕДБА № 20
от 9 октомври 2018 г.
за придобиване на квалификация по професията „Оператор в минната промишленост“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
544020 „Оператор в минната промишленост“
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от област на образование „Производство и
преработка“ и професионално направление 544
„Минно дело, проучване и добив на полезни
изкопаеми“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на к ва лификаци я
по професията 544020 „Оператор в минната
промишленост“ съгласно приложението към
тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална
квалификация за специалностите 5440201
„Подземен и открит добив на полезни изкопаеми“, 5440202 „Добив на скални материали“,
5440203 „Обогатяване на полезни изкопаеми“,
5440204 „Обработка на скални материали“ и
5440205 „Минни съоръжения“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
544020 „Оператор в минната промишленост“
включва общата, отрасловата и специфичната
професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които
гарантират на обучаемия възможността за
упражняване на професията след завършване
на обучението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
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Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията
„Оператор в минната промишленост“
Професионално направление:
544

Минно дело, проучване и добив на
полезни изкопаеми

Наименование на професията:
544020 Оператор в минната промишленост
Код

Специалности: Степен на професионална квалификация

5440201

Подземен и от- Втора
крит добив на
полезни изкопаеми

5440202

Добив на скал- Втора
ни материали

5440203

Обогатяване на Втора
полезни изкопаеми

5440204

Обработка на Втора
ск а л н и мат е риали

5440205

Минни съоръ- Втора
жения

Ниво на квалификация
според
Европейската квалификационна
рамка (ЕКР) – 3

Ниво на квалификация
според
Нац иона лната к валификационна рамка
(НКР) – 3

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона
за професионалното образование и обу чение
(ЗПОО)
За придобиване на степен на професионална
квалификация по професията „Оператор в минната промишленост“ от Списъка на професиите
за п рофесиона л но образова н ие и обу чен ие
(СППОО) по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (у твърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм.
Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за входящото минимално образователно
равнище към кандидатите са:
за у ченици – завършено основно образование;
за лица, навършили 16 години – завършен
първи гимназиален етап.
Изискването за входящо минимално квалификационно равнище п ри п родъл жаващо
п рофесиона лно обу чение с п ри добиване на
втора степен на професионална квалификация
е придобита първа степен на професионална
квалификация по професия от област на образование „Техника“.
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Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Оператор в минната промишленост“ или
част от нея чрез валидиране на придобити с
неформално или информално учене резултати от
ученето се осъществява съгласно Наредба № 2
от 2014 г. за условията и реда за валидиране на
професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието
и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
2.1.1. Трудови дейности
Операторът в минната промишленост работи
с минни машини и инструменти, с които се:
• п рокарват минни изработки в мини за добив
на подземни богатства по открит, подземен
или комбиниран способ, в кариери за добив
на подземни богатства, прокарват тунели,
шахти, шурфове, канави и др.;
• добиват/извличат твърди полезни изкопаеми
от земните недра, включително и чрез преобразуване на естественото им състояние.
В своя та дейност операторът в минната
промишленост обслужва, наблюдава и регулира машини и съоръжения за рязане, полиране,
раздробяване, смилане, промиване, пресяване,
сортиране и смесване на подземни богатства.
Наблюдава и поддържа потока от преработени
и непреработени полезни изкопаеми (метални
и неметални полезни изкопаеми, твърди горива, строителни материали, скалнооблицовъчни
материали и минни отпадъци) на транспортни
конвейери (гумено-транспортни ленти, въжени
линии и др. под.) за подаване към съответните
машини и съоръжения.
Операторът в минната промишленост обслужва, наблюдава и регулира процесите за
първична преработка или преработка на подземните богатства, извършвани върху добити
подземни богатства с цел извличане на полезни
компоненти, включително промени в размера,
класифициране, сепариране, филтруване и излужване. Операторът в минната промишленост
под г о т вя, мон т и ра, демон т и ра, ремон т и ра,
поставя, центрира и отвесира всякакъв вид
крепежни конструкции, закрепва и армира вертикални шахти, извършва периодични прегледи
на крепежа и армировката на вертикални шахти.
Операторът в минната промишленост обслужва машини и използва ръчни или механизирани
инструменти за обезопасяване на работното
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м ясто, отст ран яване на ска лни маси и д р.
Наблюдава измервателни уреди и контролни
табла, настройва клапани и контролни бутони
за осигуряване на безопасна и ефикасна работа
на оборудването, открива повреди, подпомага
поддръжката и ремонта на машини и съоръжения, смазване и чистене на машини, апарати и
инструменти. Операторът визуално, машинно
или ръчно разглеж да обработени материали
за осигуряване на съответствие с установени
стандарти и спецификации, събира минерални
образци и взема проби за лабораторни анализи.
Извършва измервания и записва резултати от
измерванията, попълва документи за извършени
операции.
При изп ъ л нен ие на т ру дови т е дей нос т и
използва техническа литература, съвременни
софтуерни и хардуерни продукти за ефективното
упражняване на основните си професионални
задължения.
Операторът в минната промишленост комуникира с преките си ръководители – началник-смяна и/или началник-участък. Ежедневно
получава инструктаж по техника на безопасност
и задачи за конкретната смяна, което следва да
се записва в съответна документация. В края на
смяната докладва за състоянието на работното
си място също на тях.
В определени рискови или аварийни ситуации
информира началника на минния обект – главен
инженер, началник-рудник, началник на обогатителна фабрика, началник-цех за обработка
на скални материали и други технически лица.
Операторът в минната промишленост спазва
техническите и технологичните изисквания за
работа на машините и съоръженията на работното място, поддържа чисто работното си място,
събира битовите и промишлените отпадъци на
определените за целта места, като спазва екологичните норми и разпоредби в съответното
производство. Отнася се с повишена отговорност
при опазване на машините и съоръженията,
живота и здравето на работещите и предотвратяване на тежки травми, аварии др. Длъжен
е да спазва утвърдените проекти за търсене,
проучване, добив и първична преработка на
подземните богатства, техническа ликвидация
и/или консервация на геологопроучвателни и
миннодобивни обекти, паспорти на пробивновзривни работи, паспорти за крепене и др.
Операторът в минната промишленост изпълнява дейности, свързани с адаптиране към
потребностите на работното място, отнасящи
се за изпълнение на сложни нееднородни дейности, които изискват голяма сръчност или
висока прецизност на движенията, полагане на
сложен индивидуален труд, частично контролиран, вземане на решения, определящи дейността на работното място, които предполагат
особен риск, изискват повишена отговорност
за машините и съоръженията, за извършване
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на работи, засягащи безопасността на други
лица, с вероятност за тежки травми, аварии и
опасност за живота.
Услови ята на работа при изпълнение на
някои от длъжностите, които може да заема
операторът в минната промишленост, са свързани с работа под земята – при тежки минногеоложки условия и наличие на вредности в
минните изработки (активни и инертни газове,
рудничен прах – силикозоопасен и експлозивен,
топлина, влага и др.), на открито – при тежки
метеорологични условия, повишено ниво на
шума, замърсеност на въздуха с висока степен
на риск за живота.
За всички длъжности, които може да заема
операторът в минната промишленост, е задължително ползването на специално работно
облекло и лични предпазни средства.
Работното време на оператора в минната
промишленост е съобразено с видовете работи,
извършвани при специфични условия и рискове
за живота и здравето, които не могат да бъдат
отстранени, ограничени или намалени независимо от предприетите мерки, като намаляването
на продължителността на работното време води
до ограничаване на рисковете за здравето на
работниците и се определя съгласно Наредбата
за определяне на видовете работи, за които се
установява намалено работно време – приложение № 1 към ПМС № 267 от 12.12.2005 г. (обн.,
ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 68 от 2006 г., бр. 10
и бр. 67 от 2009 г.).
Операторът работи с минни машини, съоръжения и апарати за търсене, проучване, добив
и първична преработка и/или преработка на
подземни богатства, пречистване на руднични
води и рекултивация на засегнати земи. Познава
и спазва правилниците, инструкциите и разпоредбите, свързани с безопасността на труда и
противопожарната охрана на работното място,
в т.ч. плана за предотвратяване и ликвидиране
на аварии за обекта (ППЛА), аварийни и противопожарни планове, инструкции и изисквания
в предприятието. Използва справочна техническа литература, проекти, паспорти, схеми,
графици, чертежи и др., съвременни софтуерни
продукти за управление на минни машини и
съоръжения. Познава и използва средствата за
комуникация на работното място, като трябва да
предава информацията кратко, ясно и точно по
комуникационните канали. Осъществява чести
вътрешни контакти по разнородни проблеми.
При упражняването на професията е необходимо да познава и прилага следните законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.):
• Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда
за даване на разрешения за работа на лица,
ненавършили 18 години, в сила от 9.11.2006 г.,
издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 64 от 2006 г.; изм. и доп.,
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бр. 64 от 2017 г.); дейностите, извършвани под
земята, и работата при открит добив на полезни
изкопаеми са включени в Списъка на процесите
и видовете работи, за които е забранено да се
извършват от лица, ненавършили 18 години.
• Наредба № РД-07-4 от 2015 г. за подобряване
на условията на труд на бременни работнички
и на работнички родилки или кърмачки (ДВ,
бр. 46 от 2015 г.); работничките и служителките
не могат да бъдат задължавани да изпълняват
подземна работа в мини освен в случаите, когато:
– з а е м ат р ъ ков од н и д л ъ ж но с т и , ч и и т о
задължения не налагат извършване на
физическа работа;
– с а заети в санитарни и социални служби;
– в ъв връзка с обучението си и с оглед на
професионалната си подготовка трябва да
преминат практически стаж, при условие
че са навършили 18 години;
– з адълженията им понякога (не ежедневно)
налагат да слизат в подземните минни
разработки за извършване на работа, при
която няма физически труд.
За работа с взривни материали се изисква
придобита правоспособност съгласно Инструкцията за придобиване на правоспособност на
основния персонал за работа с взривни материали – приложение № 1 към Правилника по
безопасността на труда при взривните работи
(ДВ, бр. 3 от 1997 г.).
Свидетелство за правоспособност се издава
за професии, упражняването на които изисква
правоспособност. Условията и редът за издаване
на свидетелство за правоспособност се определят с наредби или други нормативни актове.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор в
минната промишленост“ могат да продължат
обучението си по други професии/специалности
от професионално направление „Минно дело,
проучване и добив на полезни изкопаеми“, като
част от обучението по общата професионална
подготовка и отрасловата професионална подготовка се зачита.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на
единиците резултати от ученето, които лицата
не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика,
посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-149 от
26.02.2018 г.
Съгласно НКПД – 2011 придобилият втора
степен на професионална квалификация по професията „Оператор в минната промишленост“
може да постъпва на работа на длъжности от
единични групи 8111 Миньори и работници в
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кариери и 8112 Машинни оператори по обработка
на руди и минерали от НКПД, 8342 Оператори
на земекопни съоръжения и сродни на тях (8342
2001, 8342 2002, 8342 2011, 8342 2012, 8342 2013,
8342 2014, 8342 2015), 8343 Кранисти и сродни
на тях оператори на повдигателни съоръжения
(8343 2003, 8343 2004, 8343 2005, 8343 2007, 8343
2011, 8343 2013, 8343 2019), както и на други
длъжности, допълнени при актуализиране на
НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ по видове професионална
подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка
• Е РУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ (Резултат от учене) Познава и спазва
разпоредбите за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд на работното място
1.2. РУ Осъществява превантивна дейност
по опазване на околната среда
1.3. РУ Участва в овладяването на рискови
и аварийни ситуации
• Е
 РУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната икономика
2.2. РУ Познава основните характеристики
на дейността на дадена фирма
• ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
ЕРУ по отраслова професионална подготовка
Е РУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
4.1. РУ Участва в обработване на информация с ИКТ
4.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
• ЕРУ 5. Организиране на работния процес
5.1. РУ Организира работния процес на работното си място
5.2. РУ Изпълнява трудовите дейности в
работния процес
• ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
6.1. РУ Общува ефективно в работния екип
6.2. РУ Владее чужд език по професията
• ЕРУ 7. Техническо чертане
7.1. РУ Познава основните принципи на
техническото чертане
7.2. РУ Разчита технически чертежи, схеми,
скици, изгледи, разрези, сечения и др.
• ЕРУ 8. Геология и минно дело
8.1. РУ Познава основите на геологията
8.2. РУ Познава основите на минното дело
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Подземен и открит
добив на полезни изкопаеми“ – втора степен
на професионална квалификация
• Е РУ 9. Геодезия, маркшайдерство и планово чертане
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9.1. РУ Прилага основните геодезични и
маркшайдерски изисквания на работното място
9.2. РУ Позна ва основи т е на п ла ново т о
чертане
• ЕРУ 10. Взривно дело
10.1. РУ Познава взривните работи в подземните и открити рудници
10.2. РУ Познава изискванията за съхраняване
и отчитане на взривни материали
• ЕРУ 11. Руднична вентилация и водоотлив
11.1. РУ Прилага мерките за борба с вредните
компоненти в рудничния въздух
11.2. РУ Обслужва руднични водоотливни
уредби
• Е РУ 12. Подземен добив на полезни изкопаем и (мета л н и, немета л н и полезн и
изкопаеми – ин д уст риа лни минера ли и
твърди горива)
12.1. РУ Прокарва минни изработки в подземни рудници
12.2. РУ Извършва крепежни работи в подземни рудници
12.3. РУ Обслужва рудничния транспорт в
подземни рудници
12.4. РУ Добива полезни изкопаеми в подземни рудници
12.5. РУ Работи с машини и съоръжения за
подземен добив на полезни изкопаеми
• Е РУ 13. Открит добив на полезни изкопаеми
(метални, неметални полезни изкопаеми –
индустриални минерали и твърди горива)
13.1. РУ Прокарва минни изработки в открити рудници
13.2. РУ Работи с машини за добив и натоварване на минна маса в открити рудници
13.3. РУ Работи в открития добив на полезни
изкопаеми
13.4. РУ Участва в изпълнението на насипищни работи в открити рудници
13.5. РУ Участва в строителството на железопътни линии и автопътища в открити рудници
ЕРУ по специфична професиона лна подготовка за специалността „Добив на скални
материали“ – втора степен на професионална
квалификация
• Е РУ 14. Геодезия, маркшайдерство и планово чертане
14.1. РУ Прилага основните геодезични и
маркшайдерски изисквания на работното място
14.2. РУ Познава основите на плановото
чертане
• ЕРУ 15. Взривно дело
15.1. РУ Познава пробивно-взривните работи
в кариерите за добив на скални материали
15.2. РУ Познава изискванията за съхраняване
и отчитане на взривните материали
• Е РУ 16. Технология на добив на скални
материали
16.1. РУ Добива скалнооблицовъчни материали
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16.2. РУ Добива строителни материали
16.3. РУ Добива полезни изкопаеми от наносни находища
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Обогатяване на полезни
изкопаеми“ – втора степен на професионална
квалификация
• Е РУ 17. Технология на обогатяването на
полезни изкопаеми
17.1. РУ Обслужва и регулира процесите
трошене и мелене
17.2. РУ Обслужва и регулира процеса обогатяване/флотация
17.3. РУ Обслужва и регулира процесите
сгъстяване и филтрация
17.4. РУ Извършва дейности във водноотпадъчното стопанство на фабриката
17.5. РУ Участва в опробването и контрола
на процесите в обогатителните фабрики
• Е РУ 18. Експлоатация и поддръжка на
обогатителните машини
18.1. РУ Участва в експлоатацията и поддръжката на обогатителните машини
18.2. РУ Поддържа нормалната работа на спомагателните машини и апаратура във фабриката
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Обработка на скални
материали“ – втора степен на професионална
квалификация
• Е РУ 19. Техника и технология за обработка
на скални материали
19.1. РУ Работи с машини и съоръжения за
обработка на скални материали
19.2. РУ Прилага технологиите за обработка
на скални материали
• ЕРУ 20. Скални облицовки и настилки
20.1. РУ Работи с машини и съоръжения за
производство на скалните облицовки и настилки
20.2. РУ Прилага технологиите за производство на скалните облицовки и настилки
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Минни съоръжения“ – втора степен на професионална квалификация
• ЕРУ 21. Минни машини и съоръжения
21.1. РУ Познава минни машини и съоръжения
21.2. РУ Познава рудни чни т ранспорт ни
машини и съоръжения
21.3. РУ Участва в обслужването на минните
съоръжения, разположени на руднична площадка
• ЕРУ 22. Руднични стационарни уредби
22.1. РУ Управлява руднични подемни уредби
22.2. РУ Управлява руднични вентилаторни
уредби
22.3. РУ Управлява руднични компресорни
уредби
22.4. РУ Управлява руднични водоотливни
уредби
3.2. Описание на ЕРУ
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ЕРУ по обща професионална подготовка

ЕРУ 1

Наименование на Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на Оператор в минната промишленост
професията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
1.1:
труд на работното място
Знания

• П
 ознава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
• Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
• Знае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Умения

• П
 рилага необходимите мерки за защита
• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

• И
 зпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на
безопасност и здраве при работа
• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
• Извършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Резултат от учене Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
1.2:
Знания

• П
 ознава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
• Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност
• Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци

Умения

• Р
 азпознава и съхранява опасни отпадъци и др., спазвайки технологията за събиране и
рециклиране (ако е приложимо)

Компетентности

• И
 зпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за опазване на
околната среда

Резултат от учене Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
1.3:
Знания

•
•
•
•

Знае основните рискови и аварийни ситуации
Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения

•
•
•
•

Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
Оказва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

• Р
 азпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/или авария
• Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оце- Средство 1:
няване:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- • Учебен кабинет
няването:
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Критерии за оце- За средство 1:
няване:
Теория:
• Владее основни теоретични знания за:
 здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
 превантивна дейност за опазване на околната среда;
 овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на пострадали.
За средство 2:
Практика:
• Избира най-подходящият тип поведение при зададените рискови ситуации
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2
Н а и м е н о в а н и е Икономика
на единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е Оператор в минната промишленост
на професията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от уче- Познава основите на пазарната икономика
не 2.1:
Знания:

• Познава общата теория на пазарната икономика
• Запознат е с основните икономически проблеми – недостиг на ресурси, потребителски
избор и др.
• Знае ролята на държавата в пазарната икономика
• Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения:

• И
 нформира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес
начинания

Компетентности: • С
 пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес
начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
Резултат от уче- Познава основните характеристики на дейността на дадена фирма
не 2.2:
Знания:

• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира основни икономически понятия

Умения:

• Обяснява основни икономически понятия

Компетентности: • Способен е да разграничи основните процеси в дейността на дадено предприятие
Средства за оце- Средство 1:
няване:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
Теория:
• Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
Практика:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий
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ЕРУ 3
Н а и м е н о в а н и е Предприемачество
на единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е Оператор в минната промишленост
на професията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от уче- Познава основите на предприемачеството
не 3.1:
Знания:

• Знае същността на предприемачеството
• Познава видовете предприемачески умения

Умения:

• Информира се за добри практики за успешно управление на фирми

Компетентности: • И
 нформира управителя на фирмата за добри практики в областта на предприемачеството
Резултат от уче- Формира предприемаческо поведение
не 3.2:
Знания:

• Познава характеристиките на предприемаческото поведение
• Знае видовете предприемаческо поведение

Умения:

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности: • Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Средства за оце- Средство 1:
няване:
Теория:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
Практика:
• Казус по зададен сценарий
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- • Учебен кабинет
няването:
Критерии
оценяване:

за За средство 1:
Теория:
• Владее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
Практика:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ по отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4
Н а и м е н о в а н и е Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната
на единицата:
дейност
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование
на професията:

Оператор в минната промишленост

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от уче- Участва в обработване на информация с ИКТ
не 4.1:
Знания:

• Изброява интернет търсачки
• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
• Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст,
изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
• Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
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• Използва търсачка за намиране на информация
• Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности: • Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от уче- Осъществява комуникация посредством ИКТ
не 4.2:
Знания:

•
•
•
•

Изброява доставчици на услугата електронна поща
Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения:

•
•
•
•

Използва електронна поща
Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
Споделя файлове онлайн
Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности: • Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от уче- Създава цифрово съдържание с ИКТ
не 4.3:
Знания:

• П
 ознава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)

Умения:

• Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)

Компетентности: • Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Средства за оце- Средство 1:
няване:
• Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена
тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството
и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща
• Изпълнява задача за създаване на просто цифрово съдържание в един формат (текст,
таблици, изображения)
Условия
провеждане
оценяването:

за За средства 1 и 2:
на • Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет

Критерии
оценяване:

за • П
 оставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
• Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с употребата
на ИКТ

ЕРУ 5
Наименование на Организиране на работния процес
единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на Оператор в минната промишленост
професията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от уче- Организира работния процес на работното си място
не 5.1:
Знания:

•
•
•
•
•
•

Познава правилата за рационална организация на работното място
Познава методи за нормиране на работния процес
Познава нормативните документи, свързани с професията
Описва основните работни процеси и дейности на работното място
Описва организацията на работния процес в съответствие с поставените задачи
Посочва нормативните документи, свързани с работния процес
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• Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
• Спазва организацията на работа на работното място и обекта
• Спазва проектите, инструкциите и паспортите, свързани с професията и работното
място
• Подготвя работното място за изпълнение на поставените задачи

Компетентности: • Предлага и обосновава необходимостта от промени в работния процес
• Способен е самостоятелно и/или в екип да участва в работния процес на работното
си място
• Способен е да организира правилно работното си място
Резултат от уче- Изпълнява трудовите дейности в работния процес
не 5.2:
Знания:

• Познава видовете трудови дейности
• Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
• Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения:

• С
 пазва етапите на технологичния процес и разпределението на видовете дейности,
предвидени за изпълнение на работното място
• Спазва изискванията за изпълнение на видовете дейности на работното си място –
проекти, технологии, правилници, паспорти, инструкции и др.
• Спазва етичните норми на поведение
• Участва в изграждането на ефективна работна среда

Компетентности: • Участва в създаването на етична работна среда
• Способен е самостоятелно и/или в екип да изпълнява възложените му дейности в
работния процес
Средства за оце- Средство 1:
няване:
Теория:
• Решаване на тест
Средство 2:
Практика:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
Теория:
• Владее основните теоретични знания в областта на организацията на работа и етапите
на технологичния процес на работното място
За средство 2:
Практика:
• Вярно и точно решава казуса в зададения сценарий
ЕРУ 6
Наименование на Комуникация и чужд език
единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на Оператор в минната промишленост
професията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене Общува ефективно в работния екип
6.1:
Знания:

• Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки

Умения:

• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности: • К
 омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно йерархичните
връзки
• Поема отговорности при работа в екип
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Резултат от учене Владее чужд език по професията
6.2:
Знания:

• Познава професионалната терминология на чужд език
• Знае основни термини на изучавания език, свързани с правата и задълженията на
участниците в трудовия процес
• Знае основни изрази и лексика, свързани с пряката работа

Умения:

• Ч
 ете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература,
техническа документация и др.)
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
• Разбира кратки и ясни съобщения при изпълнение на задачите на работното място
• Разчита писмено бележки, свързани с извършваните дейности и получените резултати
• Разбира указания и инструкции за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Компетентности: • В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация
по професионални теми
• Извършва предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка
комуникация на чужд език
Средства за оце- Средство 1:
няване:
• Писмен изпит – дава писмени решения и отговори на поставени задачи или въпроси
Средство 2:
• Устен изпит – води разговори по професионални теми на чужд език
Условия за про- За средства 1 и 2:
веждане на оце- • Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
Теория:
• Решава точно, пълно и вярно зададена писмена задача или въпрос/и
За средство 2:
Практика:
• Комуникира на чужд език по професионални теми в учебна или работна среда
ЕРУ 7
Наименование на Техническо чертане
единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на Оператор в минната промишленост
професията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене Познава основните принципи на техническото чертане
7.1:
Знания:

• О
 писва средствата и материалите за изработка на чертежи, в т.ч. актуални софтуерни
програми и приложения
• Описва основните правила, принципи и стандарти на техническото чертане
• Изброява видовете размери и отклонения в чертежите на детайли
• Знае правилата за изобразяване и оразмеряване на детайли, съединения и предавки
• Познава основните графични означения на елементите в различните видове чертежи,
схеми и др.

Умения:

• Работи по изобразени и оразмерени чертежи, схеми, скици и др.

Компетентности:

• Прилага точно и вярно основните принципи на техническото чертане при конкретно
зададена задача

Резултат от учене Разчита технически чертежи, схеми, скици, изгледи, разрези, сечения и др.
7.2:
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Знания:

• О
 писва графични знаци и обозначения на чертежи, схеми, скици, изгледи, разрези,
сечения и др.
• Описва методите за изготвяне на чертежи, схеми, скици, профили и др.

Умения:

• Р
 азчита различните видове технически чертежи, схеми, скици, изгледи, разрези, сечения и др.
• Намира каталожни данни и изработва чертеж, скица, схема и др.

Компетентности:

• С
 пособен е под ръководството на техническо лице да разчита скици, схеми, чертежи,
изгледи, разрези, сечения и други с ниска степен на сложност, съобразявайки се с правилата за изготвяне на технически чертежи
• Способен е под ръководството на техническо лице да начертава скици, схеми, чертежи, изгледи, разрези, сечения и други с ниска степен на сложност, съобразявайки се с
правилата за изготвяне на технически чертежи

Средства за оце- Средство 1:
няване:
Теория:
• Решаване на писмен теоретичен тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Разчита и/или начертава чертежи, скица, схема и други с ниска степен на сложност
Условия за про- За средство 1:
веждане на оце- • Теория: Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
• Практика: Учебен кабинет
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
Теория:
• Описва точно значението на графичните знаци, използвани в представената техническа документация
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява точно, вярно и пълно практическата задача
ЕРУ 8
Наименование на Геология и минно дело
единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на Оператор в минната промишленост
професията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене Познава основите на геологията
8.1:
Знания:

• Описва състава на земната кора
• Познава процесите, формиращи земната кора
• Обяснява образуването, свойствата и формите на залягане на минералите и скалите в
земната кора
• Описва основните понятия и термини в геологията
• Изброява основните етапи на проучвателните работи – търсене, предварително проучване и детайлно проучване на подземни богатства
• Описва методите за търсене и проучване на полезни изкопаеми
• Познава основните физико-механични свойства на полезните изкопаеми и скалите в
трудовата дейност
• Дефинира задачите, видовете и методите за геоложки опробвания
• Описва предмета, условията и елементите на геоложкото документиране
• Изрежда основните групи подземни богатства
• Изброява видовете находища на полезни изкопаеми
• Описва общите сведения, класификацията, структурата и физико-механичните свойства на минералите и скалите

БРОЙ 90
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• Прилага теоретичните знания при решаване на задачи с практическа насоченост
• Познава основните физико-механични свойства на полезните изкопаеми и скалите в
трудовата дейност
• Разпознава образци на основните минерали, метални и неметални полезни изкопаеми
и твърди горива
• Разпознава образци на основните скали и скалнооблицовъчни и декоративни скали
• Работи с учебна, техническа и справочна литература

Компетентности: • С
 пособен е под ръководството на техническо лице да участва в цялостния процес на
геоложкото опробване и документиране
• Способен е правилно да разпознава полезните изкопаеми по външните им белези и да
ги различава от останалата минна маса
Резултат от учене Познава основите на минното дело
8.2:
Знания:

•
•
•
•
•

Умения:

• Използва основните понятия и термини в минното дело
• Разчита схеми за прокарване на минни изработки и на системи на разработване в
различни сечения
• Работи с учебна, техническа и справочна литература

Описва основните термини в минното дело
Описва начините за разкриване на находища на подземни богатства
Изброява основните системи за разработването на находищата на подземни богатства
Обяснява нетрадиционните методи за добив на полезните изкопаеми
Описва основните понятия и термини, свързани с проветряването, водоотлива и гасенето на пожари в подземни и открити рудници и кариери
• Знае основните понятия и термини в първичната преработка/преработката на подземните богатства
• Изброява видовете взривни вещества и средства за взривяване, начините и схемите на
взривяване
• Описва специфичните изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия
на труд за работното място и минния обект

Компетентности: • Способен е правилно да прилага основните теоретични знания при решаване на задачи с практическа насоченост в областта на минното дело
Средства за оце- Средство 1:
няване:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Изпълнява приложна практическа задача
Условия за про- За средство 1:
веждане на оце- Теория:
няването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебен кабинет и минен обект и/или цех за първична преработка/преработка и обработка на полезни изкопаеми
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
Теория:
• Познава основните теоретични постановки в областта на геологията и минното дело
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Подземен и открит добив на
полезни изкопаеми“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 9
Наименование на Геодезия, маркшайдерство и планово чертане
единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3
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Наименование на Оператор в минната промишленост
професията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене Прилага основните геодезични и маркшайдерски изисквания на работното място
9.1:
Знания:

• О
 писва основните маркшайдерски и геодезически работи, които се прилагат за работното място
• Изброява видовете геодезични и маркшайдерски измервания – мерки, инструменти и
начини за измерване
• Описва геодезическите и маркшайдерските снимки – видове и инструменти за заснемане
• Знае предназначението на вертикална и съединителна снимка
• Описва начините за пренасяне на височинна кота
• Познава начините и инструментите за задаване на направление на минни изработки
• Описва маркшайдерските изисквания при прокарване на изработки с насрещни забои
• Изброява здравословните и безопасни условия на труд при прокарване на насрещни
забои
• Дефинира здравословните и безопасни условия на труд при извършване на различните
измервания в геодезията и маркшайдерството

Умения:

• О
 тчита направленията и наклоните при прокарване на подземни минни изработки и
насрещни забои
• Спазва здравословни и безопасни условия на труд при прокарване на насрещни забои
• Съблюдава здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните
измервания в геодезията и маркшайдерството

Компетентности: • Способен е под ръководството на геодезист или маркшайдер правилно да прилага основните геодезически и маркшайдерски изисквания, свързани с работното място
Резултат от учене Познава основите на плановото чертане
9.2:
Знания:

• О
 писва основните инструменти и начини за изчертаването и/или копирането на геодезически и маркшайдерски планове, руднични планове, схеми, геоложки разрези и др.
• Познава основните означения, свързани с геодезическите и маркшайдерските планове
• Запознат е с начините за отразяване на маркшайдерските и геодезичните замервания
върху руднични планове, геоложки разрези, профили и др.

Умения:

•
•
•
•

Разчита планове, геоложки разрези, профили и др. по условни знаци
Изчертава основните условни геодезически и маркшайдерски знаци
Надписва чертежите си с технически шрифт
Прилага изискванията на стандартите при изработване на чертеж

Компетентности: • В
 екип и под ръководството на геодезист или маркшайдер може правилно да отразява
извършени измервания върху руднични планове, геоложки разрези и др.
Средства за оце- Средство 1:
няване:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Изпълнява приложна практическа задача
Условия за про- За средство 1:
веждане на оце- • Оборудван учебен кабинет
няването:
За средство 2:
• Оборудван учебен кабинет и минен обект – подземен и открит рудник
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
Теория:
• Познава основните теоретични постановки в областта на геодезията, маркшайдерството и плановото чертане
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача
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ЕРУ 10
Наименование на Взривно дело
единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на Оператор в минната промишленост
професията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене Познава взривните работи в подземните и открити рудници
10. 1:
Знания:

•
•
•
•
•
•

Дефинира понятията взрив и взривни вещества
Описва взривните вещества и взривни химически реакции
Изброява средствата за взривяване
Описва спецификата на взривните работи в откритите и подземните рудници
Обяснява съдържанието на паспорта на пробивно-взривните работи
Описва безопасността на труда при работа с взривни материали

Умения:

• Разчита съдържанието на паспорта на пробивно-взривните работи
• Извършва спомагателни дейности с взривни материали, за които не се изисква правоспособност
• Спазва правилата за безопасност на труда при извършване на спомагателни дейности
с взривни материали

Компетентности:

• С
 пособен е в екип и под ръководството на правоспособно техническо лице да извършва спомагателни дейности с взривни материали, за които съгласно Правилника по
безопасността на труда при взривните работи (1997 г.) не се изисква правоспособност
• Стриктно спазва изискванията на Правилника по безопасността на труда при взривните работи (1997 г.)

Резултат от учене Познава изискванията за съхраняване и отчитане на взривни материали
10.2:
Знания:

• И
 зброява документите, свързани със съхраняването и отчитането на взривните материали
• Описва правилата за съхраняване и отчитане на взривните материали
• Описва безопасността на работа при съхраняването на взривните материали

Умения:

• Използва документацията за съхраняване и отчитане на взривни материали

Компетентности:

• С
 пособен е в екип и под ръководството на правоспособно лице да извършва правилно спомагателни дейности по съхраняването и отчитането на взривни материали, за
които съгласно Правилника по безопасността на труда при взривните работи (1997 г.)
не се изисква правоспособност

Средства за оце- Средство 1:
няване:
Теория:
• Решаване на писмен тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Изпълнява приложна практическа задача
Условия за про- За средство 1:
веждане на оце- • Оборудван учебен кабинет
няването:
За средство 2:
• Оборудван учебен кабинет, подземен и открит рудник
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
Теория:
• Показва теоретични знания за извършване на взривните работи в открити и подземни рудници
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно приложна практическа задача
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ЕРУ 11
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене
11.1:
Знания:

Руднична вентилация и водоотлив
3
3
Оператор в минната промишленост
3
3
Прилага мерките за борба с вредните компоненти в рудничния въздух
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Описва състава на рудничната атмосфера и вредните компоненти в рудничния въздух
Описва рудничните вентилационни системи и вентилационни съоръжения
Назовава начините за контрол на вредните компоненти в рудничния въздух
Описва схемите и системите за проветряване на работното място
Обяснява значението на местното проветряване
Назовава мерките за борба с вредните компоненти във въздуха на работното място
Знае основните признаци и причини за възникване на рудничните пожари
Описва методите за гасене на пожари и предпазните противопожарни мерки
Изброява здравословните и безопасни условия на труд при гасене на пожари
Умения:
Прилага мерките за борба с вредните компоненти в рудничния въздух
Пуска и спира вентилаторите за проветряване на работното място
Разчита схемите за проветряване на работното място
Спазва схемите на проветряване на работното място
Спазва здравословните и безопасни условия на труд при гасене на пожари
Спазва предпазните противопожарни мерки, установени в рудника и на работното
място
Компетентности: • Способен е в екип и под ръководството на техническо лице да приложи мерките за
борба с вредните компоненти в рудничния въздух и да осигури безопасни и здравословни условия на труд, без да застрашава своите и на екипа живот и здраве
Резултат от учене Обслужва руднични водоотливни уредби
11.2:
Знания:
• Описва основните сведения за рудничния водоотлив и рудничните водоотливни уредби
• Изброява видовете водоотливни изработки
• Изброява мерки срещу наводнения в рудника
• Обяснява начините за осушаване на открити и подземни рудници
• Описва видовете помпи – устройство, принцип на действие, конструктивни елементи
Умения:
• Обслужва рудничните водоотливни уредби
• Наблюдава показанията на контролно-измервателните прибори
• Сигнализира за дребни повреди, възникнали по време на работа
• Пуска и спира рудничните помпи
• Попълва документацията за работа на помпите
• Спазва безопасността на труда при обслужване на рудничните помпи
Компетентности: • Способен е самостоятелно и в екип да обслужва рудничните водотливни уредби, като
опазва своите и на екипа живот и здраве
Средства за оце- Средство 1:
няване:
Теория:
• Решаване на писмен тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Изпълнява приложна практическа задача
Условия за про- За средство 1:
веждане на оце- • Оборудван учебен кабинет
няването:
За средство 2:
• Оборудван учебен кабинет и минен обект – подземен и открит рудник и кариера
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
Теория:
• Показва теоретични знания в областта на рудничната вентилация, водоотлива и гасенето на пожари
За средство 2:
Практика:
• Пълно, вярно и точно изпълнява приложна задача
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ЕРУ 12
Наименование на
единицата:

Подземен добив на полезни изкопаеми (метални, неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали и твърди горива)

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Оператор в минната промишленост

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене Прокарва минни изработки в подземни рудници
12.1:
Знания:

• О
 писва видовите минни изработки в подземни рудници – предназначение и основни
параметри
• Описва особеностите, използваната механизация и технологичната последователност
при прокарване, удълбаване и разширяване на минни изработки, при прокарване на
тунели и изработки с голямо напречно сечение
• Изброява начините за подготвяне и обезопасяване на работното място
• Обяснява начините за крепене на минни изработки и армировка на вертикална шахта
• Описва начините за пробиване на взривни дупки/сондажи, техническите характеристики на използваните машини, правилата за работа и тяхната поддръжка
• Изброява начините за натоварване на отбитата минна маса
• Познава техническите характеристики на използваните машини
• Познава правилата за работа и поддръжката на използваните машини
• Описва схемите за проветряване на работното място
• Описва видовете спомагателни работи и начините за изпълнението им
• Познава правилата за безопасността на труда на работното място и необходимите
лични предпазни средства и специално работно облекло
• Познава начините за даване на първа помощ при злополука и авария на работното
място

Умения:

• Р
 азпознава структурата и физико-механичните свойства на скалите и характерните
особености при проявление на минния натиск
• Пробива взривни дупки/сондажи с пробивни машини на работното място
• Обезопасява работното място
• Извършва всички операции по закрепване на изработката и управление на минния
натиск
• Управлява товарачни, товаро-транспортни машини, други машини, използвани за прокарване, удълбаване и разширяване на минни изработки и прокарване на тунели
• Натоварва отбитата минна маса
• Спазва работния проект, паспорта за крепене, направлението, нивото и сечението на
минните изработки
• Извършва спомагателни работи при прокарване на минни изработки
• Спазва правилата за безопасност на труда на работното място и използва лични предпазни средства и специално работно облекло
• Оказва първа помощ при злополука и авария на работното място

Компетентности:

• С
 пособен е в екип и под ръководството на техническо лице правилно да прокарва
минни изработки
• Способен е в екип и под ръководството на техническо лице прецизно да удълбава и
разширява минни изработки
• Способен е в екип и под ръководството на техническо лице да прокарва тунели и
изработки с голямо напречно сечение, без да застрашава своите и на екипа живот и
здраве

Резултат от учене Извършва крепежни работи в подземни рудници
12.2:
Знания:

• О
 писва видовете крепежи, крепежни материали, крепежни конструкции, инструментите и приспособленията, използвани за закрепването
• Запознат е с необходимостта от използването на определен вид крепежи, крепежни
материали и крепежни конструкции
• Описва физико-механичните свойства на скалите и основните принципи при появата
на минен натиск
• Запознат е с паспортите за крепене на работни места и планове за полагане на арматура
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• Обяснява начините на съединяване на отделните крепежни елементи
• Описва съотношенията на материалите в разтворите и бетона и начините за приготвянето им
• Описва начините за монтиране, демонтиране и ремонт на крепежни конструкции
• Изброява правилата за безопасност на труда при извършване на крепежни работи на
работното място
• Описва необходимото работно облекло и лични предпазни средства при извършване
на крепежните работи
Умения:

• Р
 азпознава физико-механичните свойства на скалите, признаците за възникване на
срутвания и пропадания на работното място
• Подготвя и обезопасява работното място
• Спазва паспортите за крепене на работните места и плановете за полагане на арматура
• Монтира и демонтира всякакъв вид крепежни конструкции
• Ремонтира крепежни конструкции
• Поставя крепежни конструкции
• Центрира и отвесира всякакъв вид крепежни конструкции
• Поставя и снема кофраж, дървени и метални кръжила
• Приготвя и полага арматура
• Приготвя бетонов и циментов разтвор
• Закрепва и армира вертикални шахти
• Извършва периодичен преглед на състоянието на крепежа и армировката във вертикални шахти
• Закрепва пропаднали места и кръстовища
• Спазва правилата за безопасността на труда при извършване на крепежни работи
• Използва специално работно облекло и лични предпазни средства
• Оказва първа помощ при злополука и авария на работното място

Компетентности:

• С
 пособен е в екип и под ръководството на техническо лице прецизно да монтира,
демонтира и ремонтира рудничните крепежи, без да застрашава своите и на екипа
живот и здраве

Резултати от учене 12.3:

Обслужва рудничния транспорт в подземни рудници

Знания:

• Описва видовете рудничен транспорт
• Обяснява устройството, техническите характеристики, принципа на действие, начините на монтаж и демонтаж на рудничните транспортьори
• Описва релсовия транспорт – видове, приложение, принципа на действие и техническа характеристика на машините
• Познава принципа на действие на въжения извоз към подземни рудници
• Изброява транспорта в рудничния двор  –   видове, устройство и приложение
• Описва транспортната схема и устройството на механизмите и съоръженията на руднична приемна площадка
• Описва правилата за безопасността на труда на работното място

Умения:

•
•
•
•
•
•
•

Компетентности:

• Способен е правилно да обслужва рудничния транспорт в подземни рудници
• Управлява теснолинейни електрически и дизелови локомотиви в подземни рудници,
без да застрашава своите и на екипа живот и здраве
• Участва в спускането и издигането на товари в подземни рудници, като контролира
прецизно сигналната система и всички предпазни съоръжения

Обслужва и контролира работата на рудничните транспортьори
Управлява теснолинейни електрически и дизелови локомотиви в подземните рудници
Отстранява дребни повреди по руднични локомотиви
Обслужва въжените линии и отделните станции към подземни рудници
Приема и предава сигнали по установена система
Следи за правилното издигане на хора и товари
Спазва безопасността на труда на работното място

Резултат от учене Добива полезни изкопаеми в подземни рудници
12.4:
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Знания:

• Познава основните термини в подземния добив на полезни изкопаеми
• Описва параметрите на подземния рудник
• Изброява етапите на разработване на находища на полезни изкопаеми по подземен
начин
• Описва основните и спомагателните добивни процеси при подземния добив
• Описва добивните технологии
• Обяснява системите на разработване във въгледобива, рудодобива и добива на нерудни полезни изкопаеми
• Изброява здравословните и безопасни условия на труд при прилагане на различните
системи на разработване на полезни изкопаеми
• Изброява видовите лични предпазни средства и начина за използването им
• Описва начините за даване на първа помощ при злополука и авария на работното
място или обекта

Умения:

• Прилага системите за разработване на полезни изкопаеми
• Работи с добивните машини и съоръжения, приложими за съответната система за
добив на полезни изкопаеми
• Закрепва изработеното пространство и прилага специалните начини за закрепване на
обрушени или пропаднали места и управление на горнището
• Спазва нивото, сечението и направлението на добивните изработки
• Спазва работните проекти за добив на полезни изкопаеми, паспорти за крепене и др.
• Прилага изискванията на паспортите за пробивно-взривни работи след придобита
правоспособност съгласно Правилника по безопасност на труда при взривни работи
(1997 г.)
• Разпознава структурата и физико-механичните свойства на скалите и характерните
особености при проявление на минния натиск
• Разпознава признаците на аварийни явления и правилата за тяхното предотвратяване
• Разпознава външните признаци и качествените показатели на добиваните полезни
изкопаеми
• Спазва правилата за безопасността на труда на работното място и плановете за предотвратяване и ликвидиране на аварите на работното място и минния обект
• Използва специално работно облекло и лични предпазни средства
• Оказва първа помощ при възникване на злополука или авария на работното място
или обекта

Компетентности:

• Способен е в екип и под ръководството на техническо лице да добива полезни изкопаеми в подземни рудници, без да застрашава своя и на екипа живот и здраве

Резултат от учене Работи с машини и съоръжения за подземен добив на полезни изкопаеми
12.5:
Знания:

• Познава работните параметри на машините за добив и натоварване на минна маса
• Описва технологичната последователност на работните процеси
• Изброява пробивните машини – видове, устройство, принцип на действие и приложение
• Описва машините за извършване на подготвителни и добивни работи в подземните
рудници – видове, принцип на действие и приложение
• Знае правилата за безопасна работа с използваните машини
• Познава правилата за безопасността на труда на работното място

Умения:

• Разпознава физико-механичните свойства на разработвания масив
• Работи с пробивните машини
• Управлява машините за извършване на подготвителни и добивни работи в подземните рудници
• Спазва правилата за безопасна работа с машините
• Спазва правилата за безопасността на труда на работното място

Компетентности:

• С
 пособен е в екип да работи с машини и съоръжения за добив и натоварване на
минна маса при подготвителните и добивните работи в подземни рудници, без да
застрашава своите и на екипа живот и здраве

Средства за оце- Средство 1:
няване:
Теория:
• Решаване на писмен тест, писмен отговор на задачи и въпроси и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Изпълнява приложна практическа задача
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Условия за про- За средство 1:
веждане на оценя- • Оборудван учебен кабинет
ването:
За средство 2:
• Оборудван учебен кабинет и минен обект – подземен рудник, тунел и метро
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
Теория:
• Показва теоретични знания в областта на:
 прокарване, удълбаване и разширяване на минни изработки и прокарване на тунели
 на рудничните крепежи
 рудничния транспорт в подземните рудници
 подземния добив на подземни богатства
• Показва теоретични знания, свързани с работа с машините и съоръженията за добив
и натоварване на минна маса при подготвителните и добивните работи в подземни
рудници
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача
ЕРУ 13
Наименование на
единицата:

Открит добив на полезни изкопаеми (метални, неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали и твърди горива)

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Оператор в минната промишленост

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене Прокарва минни изработки в открити рудници
13.1:
Знания:

• О
 писва видовите минни изработки в открити рудници – предназначение и основни
параметри
• Познава особеностите, използваната механизация и технологичната последователност
при прокарване на минни изработки
• Описва начини за прокарване на траншеи
• Познава устройството и принципа на действие на изкопно-товарната механизация,
използвана за прокарване на траншеи
• Описва здравословните и безопасни условия на труд при работа с механизацията
• Описва начините за даване на първа помощ при злополука и авария на работното
място

Умения:

• Р
 аботи с изкопно-товарната механизация, използвана за прокарване на минни изработки
• Спазва формата, сечението (профила) и наклона на минните изработки
• Спазва здравословните и безопасни условия на труд при работа с механизацията и
прокарването на траншеи
• Отстранява дребни повреди и неизправности на машините по време на работа
• Оказва първа помощ при злополука и авария на работното място

Компетентности:

• С
 пособен е в екип и под ръководството на техническо лице да прокарва траншеи в
открити рудници, без да застрашава своите и на екипа живот и здраве

Резултат от учене Работи с машини за добив и натоварване на минна маса в открити рудници
13.2:
Знания:

•
•
•
•

Описва работните параметри на машините за добив и натоварване на минна маса
Познава и описва технологичната последователност на работните процеси
Описва признаците за възникване на свлачища, пожари и други аварийни явления
Изброява пробивните машини – видове, устройство, принцип на действие и приложение
• Описва машините за разкриване и добив в открити рудници – видове, устройство,
принцип на действие, кинематична схема и правила за балансиране на машината
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• Описва основните земнокопно-транспортни машини и насипищни машини
• Знае правилата за безопасна работа с използваните машини
• Знае правилата за безопасността на труда на работното място
Умения:

• Р
 азпознава физико-механичните свойства на разработвания масив и ъглите на естествения откос при прехвърляне на минна маса
• Работи с пробивните машини
• Управлява машини за разкриване и добив в откритите рудници
• Управлява основните земнокопно-транспортни машини
• Спазва правилата за безопасна работа с машините
• Спазва правилата за безопасността на труда на работното място

Компетентности:

• Способен е самостоятелно и/или в екип да работи с машини за добив и натоварване
на минна маса в открити рудници, без да застрашава своите и на екипа живот и здраве

Резултат от учене Работи в открития добив на полезни изкопаеми
13.3:
Знания:

• Дефинира основните понятия и термини при открит добив на полезни изкопаеми
• Описва основните производствени процеси в открития добив на полезни изкопаеми
• Изброява системите на разработване при открития добив  –  класификация, приложение, параметри
• Обяснява спецификата на пробивно-взривните работи в откритите рудници
• Описва видовете изкопно-товарна механизация – класификация, предназначение, устройство, принцип на действие и безопасна работа
• Описва здравословните и безопасни условия на труд при прилагане на различните
системи на разработване на полезни изкопаеми
• Описва вида на специално работно облекло и личните предпазни средства и начина
за използването им

Умения:

• П
 рилага основните системи на разработване при открития добив на полезни изкопаеми
• Използва добивните машини и съоръжения, приложими за съответната система за
открит добив на полезни изкопаеми
• Прилага методите за контролиране параметрите на работната площадка
• Реализира работните проекти за открит добив на подземните богатства
• Прилага изискванията на паспортите за пробивно-взривни работи след придобита
правоспособност съгласно Правилника за безопасност на труда при взривни работи
• Разпознава структурата и физико-механичните свойства на скалите и характерните
особености при проявление на свлачища, признаците на аварийни явления и правилата за тяхното предотвратяване
• Разпознава външните признаци и качествените показатели на добиваните ПИ
• Спазва правилата за безопасността на труда на работното място и плановете за предотвратяване и ликвидиране на авариите на работното място и минния обект
• Използва специално работно облекло и лични предпазни средства

Компетентности:

• Способен е в екип и под ръководството на техническо лице да добива полезни изкопаеми в открити рудници, без да застрашава своите и на екипа живот и здраве

Резултат от учене Участва в изпълнението на насипищни работи в открити рудници
13.4:
Знания:

• Описва видовете насипища и обяснява основните им параметри
• Описва схемите на машинно носипообразуване
• Изброява видовете насипищни машини и обяснява устройството и принципа на действие
• Описва безопасността на труда при работа с машини и при извършване на насипищните работи
• Изброява основните параметри на насипището
• Описва начините за даване на първа помощ при злополука и авария на работното
място

Умения:

• Работи с насипищни машини
• Съблюдава параметрите на насипището, посочени в паспорта/проекта за изграждането му
• Спазва здравословните и безопасни условия на труд при работа с механизацията и
изграждането на насипищата
• Оказва първа помощ при злополука и авария на работното място
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• С
 пособен е в екип и под ръководството на техническо лице да участва в насипообразуването в открити рудници, без да застрашава своите и на екипа живот и здраве

Резултат от учене Участва в строителството на железопътни линии и автопътища в открити рудници
13.5:
Знания:

Умения:

Компетентности:

•
•
•
•
•

Описва начините за строеж и поддръжка на жп линия
Описва начините за строеж и поддръжка на автопътища
Дефинира понятията мащаб, план, надлъжен и напречен профил
Описва основни изисквания към плана и профила на релсов и автопът
Изброява прости нивелачни инструменти и шаблони, използвани при строежа на
релсов и автопът
• Дефинира здравословните и безопасни условия на труд при строителство на руднични
железопътни линии
• Описва начините за даване на първа помощ при злополука
• У
 частва в строеж, поддържане, изместване, демонтаж и ремонт на руднични релсови
пътища и автопътища
• Монтира и демонтира траверси и релси, стълбове и контактни мрежи и др.
• Проверява междурелсово и междутраверсно разстояние
• Изважда и премества панели за автопът
• Оформя строенето на автопът
• Изравнява настилката по шаблон
• Спазва надлъжния и напречния профил на релсовия път и автопътя, посочени в паспорта/проекта за изграждането им
• Спазва здравословните и безопасни условия на труд при изграждане на жп пътя
• Оказва първа помощ при злополука на работното място
• С
 пособен е в екип и под ръководството на техническо лице да изгражда релсови и
автопътища в открити рудници, без да застрашава своите и на екипа живот и здраве

Средства за оце- Средство 1:
няване:
Теория:
• Решаване на писмен тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Изпълнява приложна практическа задача
Условия за про- За средство 1:
веждане на оценя- • Оборудван учебен кабинет
ването:
За средство 2:
• Оборудван учебен кабинет и минен обект – открит рудник
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
Теория:
• Показва теоретични знания в областта на:
 прокарване на минни изработки в открити рудници
 показва теоретични знания, свързани с работа с машините за добив и натоварване на минна маса при разкривните и добивните работи в открити рудници
 открития добив на полезни изкопаеми
 строителството на насипища
 строителството на железопътни линии и автопътища
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Добив на скални материали“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 14
Наименование на Геодезия, маркшайдерство и планово чертане
единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на Оператор в минната промишленост
професията:
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Резултат от учене Прилага основните геодезични и маркшайдерски изисквания на работното място
14.1:
Знания:

• О
 писва основните маркшайдерски и геодезически работи, които се прилагат за работното място
• Изброява видовете геодезични и маркшайдерски измервания – мерки, инструменти и
начини за измерване
• Описва геодезическите и маркшайдерските снимки – видове и инструменти за заснемане
• Обяснява начините и инструментите за задаване на направление на минни изработки
• Изброява здравословните и безопасни условия на труд при прокарване на насрещни
забои
• Изброява здравословните и безопасни условия на труд при извършване на различните
измервания в геодезията и маркшайдерството

Умения:

• Спазва направленията и наклоните при прокарване на минни изработки
• Спазва здравословните и безопасни условия на труд при извършване на различните
измервания в геодезията и маркшайдерството

Компетентности:

• С
 пособен е под ръководството на геодезист или маркшайдер правилно да прилага
основните геодезически и маркшайдерски изисквания, свързани с работното място

Резултат от учене Познава основите на плановото чертане
14.2:
Знания:

• О
 писва основните инструменти и начини за изчертаването и/или копирането на маркшайдерски планове, схеми и др.
• Познава основните условни геодезически и маркшайдерски знаци
• Описва начините за отразяване на маркшайдерските и геодезичните замервания върху руднични планове, геоложки разрези, профили и др.

Умения:

• Разчита планове, геоложки разрези, профили и др. по условни знаци

Компетентности:

• В екип и под ръководството на геодезист или маркшайдер може правилно да отразява
извършени измервания върху руднични планове, геоложки разрези и др.

Средства за оце- Средство 1:
няване:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Изпълнява приложна практическа задача
Условия за про- За средство 1:
веждане на оценя- • Оборудван учебен кабинет
ването:
За средство 2:
• Оборудван учебен кабинет и минен обект – подземен и открит рудник и кариера
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
Теория:
• Познава основните теоретични постановки в областта на геодезията, маркшайдерството и плановото чертане
За средство 2
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача
ЕРУ 15
Наименование на Взривно дело
единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на Оператор в минната промишленост
професията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3
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Резултат от учене Познава пробивно-взривните работи в кариерите за добив на скални материали
15.1:
Знания:

• Описва принципа на действие на машините за пробиване на взривни дупки и сондажи
• Познава устройството на машини за пробиване на взривни дупки и сондажи
• Описва взривните вещества и взривните химически реакции – класификация, работа
на взрива, продукти от взривните химически реакции, кислороден баланс на взривните вещества
• Дефинира понятията взрив и взривни вещества
• Описва видовете взрив, взривни вещества и средства за взривяване, използвани при
добива на скални материали
• Познава съдържанието на паспорта на пробивно-взривните работи
• Изброява средствата за взривяване
• Описва взривните работи в кариерите за добив на скални материали
• Описва безопасността на труда при работа с взривни материали

Умения:

• С
 пазва правилата за безопасност на труда при извършване на спомагателни дейности
с взривни материали
• Разчита съдържанието на паспорта на пробивно-взривните работи–схема на разположение на взривните дупки и сондажи
• Участва при извършване на спомагателни дейности с взривни материали, за които
не се изисква правоспособност, съгласно Правилника по безопасността на труда при
взривните работи (1997 г.)

Компетентности:

• С
 пособен е в екип и под ръководството на правоспособно техническо лице да участва
при извършване на спомагателни дейности с взривни материали съгласно Правилника по безопасността на труда при взривните работи (1997 г.) при стриктно спазване
на изискванията на правилника

Резултат от учене Познава изискванията за съхраняване и отчитане на взривните материали
15.2:
Знания:

• И
 зброява документите, свързани със съхраняването и отчитането на взривните материали
• Описва правилата за съхраняване и отчитане на взривните материали
• Описва безопасността на работа при съхраняването и отчитане на взривните материали

Умения:

• Спазва правилата за съхраняване и отчитане на взривни материали
• Използва документацията за съхраняване и отчитане на взривни материали

Компетентности:

• С
 пособен е в екип и под ръководството на правоспособно лице да участва при извършване на спомагателни дейности по съхраняването и отчитането на взривни материали съгласно Правилника по безопасността на труда при взривните работи (1997 г.)
при стриктно спазване на изискванията на правилника

Средства за оце- Средство 1:
няване:
Теория:
• Решаване на писмен тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Изпълнява приложна практическа задача
Условия за про- За средство 1:
веждане на оценя- • Оборудван учебен кабинет
ването:
За средство 2:
• Оборудван учебен кабинет и кариера
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
Теория:
• Показва теоретични знания за извършване на пробивно-взривните работи в кариера
за добив на скални материали
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява приложна практическа задача
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ЕРУ 16
Наименование на
единицата:

Технология на добив на скални материали

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Оператор в минната промишленост

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене
16.1:

Добива скалнооблицовъчни материали

Знания:

• О
 писва характеристиката на скалите и находищата за добиване скалнооблицовъчни
материали
• Обяснява особеностите при разкриването на находища за добив на скалнооблицовъчни материали
• Описва системите на открито разработване на находища за добив на скалнооблицовъчни материали – класификация на системите, елементи на системите
• Описва технологичните схеми и начини за добив на скални блокове
• Познава особеностите на откривните, насипищните, товарните и транспортните работи при добива на скални блокове
• Изброява машините за добив на скалнооблицовъчни материали – видове, устройство,
принцип на действие и приложение
• Описва видовете пожари и обяснява причините за възникване, методите за гасене и
предпазните противопожарни мерки
• Познава здравословните и безопасни условия на труд при гасене на пожари
• Описва начините за оказване на първа помощ при злополука или авария на работното място и обекта
• Описва начините за осушаване на кариерите

Умения:

•
•
•
•
•

Компетентности:

• Способен е в екип и под ръководството на техническо лице правилно да добива скалнооблицовъчни материали, като опазва своите и на екипа здраве и живот

Резултат от учене
16.2:

Добива строителни материали

Знания:

• О
 писва минно-геоложките условия на залягане на находищата за добив на строителни материали
• Обяснява особеностите на разработване на находищата за добив на строителни материали
• Описва начините за разкриването на находища за добив на строителни материали
• Познава системите на открито разработване на находища за добив на строителни
материали
• Описва производствените процеси и технологията на минни работи в кариерите за
добив на строителни материали
• Изброява особеностите на изкопно-товарните работи
• Описва технологичните схеми и структури на комплексната механизация
• Обяснява подводното разработване на находища за добив на пясък и/или чакъл
• Описва здравословните и безопасни условия на труд
• Описва видовете пожари
• Обяснява причините за възникване, методите за гасене и предпазните противопожарни мерки
• Описва начините за оказване на първа помощ при злополука и авария на работното
място и обекта
• Описва начините за осушаване на кариерите

Прилага технологичните схеми и системи за добив на скалнооблицовъчни материали
Работи с машините за добив на скалнооблицовъчни материали
Спазва здравословните и безопасни условия на труд
Оказва първа помощ при злополука или авария на работното място и обекта
Спазва предпазните противопожарни мерки, установени в рудника и на работното
място
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Умения:

•
•
•
•
•
•

Компетентности:

• Способен е в екип и под ръководството на техническо лице правилно да добива строителни материали, като опазва своите и на екипа здраве и живот

Резултат от учене
16.3:

Добива полезни изкопаеми от наносни находища

Знания:

•
•
•
•
•
•

Умения:

•
•
•
•
•

Компетентности:

• С
 пособен е в екип и под ръководството на техническо лице да работи прецизно при
разработването на наносни находища

Средства за оценяване:

Средство 1:
Теория:
• Решаване на писмен тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Изпълнява приложна практическа задача

Прилага технологичните схеми и начини за добив на строителни материали
Работи и обслужва машини и съоръжения за добив на строителни материали
Участва в работата по осушаване на кариери за добив на строителни материали
Спазва здравословните и безопасни условия на труд
Оказва първа помощ при злополука и авария на работното място и обекта
Спазва предпазните противопожарни мерки, установени на работното място

Описва минно-геоложките характеристики на наносните (разсипните) находища
Описва начините за разкриване на разсипните находища
Познава начините за разработване на разсипните находища
Обяснява начините за водоотлив и осушаване на разсипните находища
Описва драгажния начин за разработване на разсипни находища
Изброява начините за разкриване на разсипни находища при драгажен начин на
разработване
• Обяснява системите на разработване на разсипни находища при драгажен начин на
разработване
• Описва здравословните и безопасни условия на труд
• Описва видовете пожари и обяснява причините за възникване, методите за гасене и
предпазните противопожарни мерки
Прилага технологичните схеми и начини за добив на наносни находища
Обслужва и следи за нормалната работа на драгата и съоръженията към нея
Наблюдава за изправност на противопожарното и спасителното оборудване
Спазва здравословните и безопасни условия на труд
Спазва предпазните противопожарни мерки, установени в кариерата и на работното
място

Условия за проЗа средство 1:
веждане на оценя- • Оборудван учебен кабинет
ването:
За средство 2:
• Оборудван учебен кабинет и минен обект
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Показва теоретични знания в областта на:
 разработването на находища за добив на скалнооблицовъчни материали
 добива на строителни материали
 разработване на наносни находища
За средство 2:
• Пълно, вярно и точно изпълнява приложна задача

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Обогатяване на полезни изкопаеми“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 17
Наименование на
единицата:

Технология на обогатяването на полезни изкопаеми

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Оператор в минната промишленост

Ниво по НКР:

3
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3

Резултат от учене Обслужва и регулира процесите трошене и мелене
17.1:
Знания:

• Познава същността на процеса трошене
• Описва състава и свойствата и зърнометричния състав на изходните суровини и продуктите от трошенето
• Описва процеса пресяване и показателите на пресяването
• Познава същността на процеса смилане
• Описва състава и свойствата на изходните суровини и продуктите от смилането
• Описва видовете разходни материали, предназначението, свойствата и начините за
подаването им
• Изброява мерките за опазване на околната среда
• Изброява здравословните и безопасни условия на труд

Умения:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компетентности:

• Способен е самостоятелно и/или в екип и под ръководството на техническо лице да
обслужва и регулира процесите трошене, мелене, класификация и пресяване на полезни
изкопаеми, без да застрашава своите и на екипа живот и здраве

Пуска и спира машините
Регулира технологичните параметри на процесите трошене и класификация
Поддържа оптималното натоварване на трошачките
Поддържа оптималното натоварване на мелниците
Следи за нормалната работа на класификаторите, хидро- и пневмоциклоните
Работи с тегловни измерителни прибори
Взема и пакетира проби за анализ
Спазва мерките за опазване на околната среда
Спазва здравословните и безопасни условия на труд на работното място и фабриката

Резултат от учене Обслужва и регулира процеса обогатяване/флотация
17.2:
Знания:

• Дефинира основни понятия и термини при обогатяване на полезни изкопаеми
• Описва същността, технологичните схеми и изискванията на различните методи на
обогатяване на полезни изкопаеми (руди за черни, цветни, редки и благородни метали, нерудни минерални суровини, въглища, брикетиране, агломерация др.)
• Описва същността и предназначението на реагентите, техните свойства, точки на
подаване, разходни норми и др.
• Познава същността на тегловния анализ
• Описва начините за подготовка на пулпа за флотация и обогатяване
• Описва мерките за опазване на околната среда
• Изброява здравословните и безопасни условия на труд при работа в обогатително и
реагентно отделение на фабриката

Умения:

• О
 бслужва машините и съоръженията във флотационното/обогатителното отделение
на фабриката
• Регулира технологичните параметри при различните обогатителни процеси
• Следи показателите на контролно-измервателните прибори и работата на автоматичните устройства
• Прилага нетрадиционни методи за обогатяване на полезните изкопаеми
• Работи с машините и съоръженията в реагентно отделение
• Дозира количествата на реагентите и пенообразувателите съгласно технологичната
схема на фабриката
• Взема проби от определени точки за опробване на флотационния пулп
• Следи за качеството на отделните продукти и подлежащите на обогатяване полезни
изкопаеми
• Спазва мерките за опазване на околната среда
• Спазва здравословните и безопасни условия на труд на работното място и фабриката

Компетентности:

• С
 пособен е самостоятелно и/или в екип и под ръководството на техническо лице да
обслужва процеса флотация/обогатяване, без да застрашава своите и на екипа живот
и здраве

Резултат от учене
17.3:

Обслужва и регулира процесите сгъстяване и филтрация
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Знания:

• Обяснява същността на процесите сгъстяване и филтрация
• Описва схемите на процеса на сгъстяване
• Описва схемите на процеса на филтрация и сушене, устройството и принципа на
действие на вакуумфилтрите
• Изброява мерките за опазване на околната среда
• Изброява здравословните и безопасни условия на труд на работното място и фабриката

Умения:

• П
 уска и спира машините, съоръженията и апаратите за сгъстяване, филтрация и
сушене на пулпа
• Регулира технологичните параметри на процесите сгъстяване и филтрация
• Поддържа захранването на филтрите с пулп
• Пуска, спира и регулира натоварването на центрофугите и съоръженията към тях
• Контролира качеството на обезводнения продукт и осигуряване нормално постъпване
на материала
• Регулира влагата в крайния продукт и не допуска загуба на полезен компонент
• Следи за нормалната работа на обслужваните машини и съоръжения към тях и техническото им състояние
• Участва при смяната на филтърните платна
• Спазва мерките за опазване на околната среда
• Спазва здравословните и безопасни условия на труд на работното място и фабриката

Компетентности:

• С
 пособен е съвместно с другите участници на работното място и под ръководството
на техническо лице правилно да обслужва и регулира процесите сгъстяване и филтрация

Резултат от учене Извършва дейности във водноотпадъчното стопанство на фабриката
17.4:
Знания:

• Описва предназначението на хвостохранилището и водосборните съоръжения
• Изброява основните изисквания към очистените от утайки води, плътността и ситовия състав на складирания отпадък
• Описва свойствата на отпадъчния пулп, начините за складиране на отпадъка и действащите за целта инструкции
• Обяснява устройството и действието на машините и съоръженията на хвостохранилището
• Изброява осигурителните системи за устойчивостта на хвостохранилището
• Описва здравословните и безопасни условия на труд
• Описва начините за оказване на първа помощ при злополука и авария на работното
място и обекта

Умения:

• Участва в работата по складирането на отпадъка/хвоста от обогатителната фабрика
• Участва в монтиране и демонтиране на хвостопроводи, водопроводи и апаратури към
тях
• Наблюдава осигурителните системи за устойчивост на хвостохранилището
• Обслужва и поддържа машините и съоръженията при водноотпадъчното стопанство
• Предава сведения на ръководството на фабриката за хода на производствения процес
и състоянието на хвостохранилището
• Познава и под ръководството на техническо лице изпълнява аварийния план на хвостохранилището
• Разчита различни чертежи и схеми, свързани с обогатителната фабрика и хвостохранилището към нея
• Спазва здравословните и безопасни условия на труд
• Използва лични предпазни средства и предпазно работно облекло
• Оказва първа помощ при злополука и авария на работното място и обекта

Компетентности:

• С
 пособен е в екип и под ръководството на техническо лице да извършва дейности
във водноотпадъчното стопанство на фабриката, като опазва своите, на екипа и на
населението в района на обекта живот и здраве

Резултат от учене
17.5:

Участва в опробването и контрола на процесите в обогатителните фабрики
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Знания:

• Обяснява необходимостта от опробване и контрол в обогатителните фабрики
• Описва основните принципи при опробване в обогатителните фабрики
• Изброява начините за опробване и обработване на пробите, уреди и апарати за вземане на пробите и пакетирането им
• Описва общите сведения за контрол на процесите в обогатителните фабрики
• Изрежда основните машини за контрол на процесите в обогатителните фабрики –
кантари, пулпомери и др.
• Описва нормативите за качество и точките на опробване
• Описва видовете, предназначението, устройството и принципа на действие на машините и апаратите за контрол в обогатителните фабрики
• Описва работата на тегловните измерителни прибори
• Изброява здравословните и безопасни условия на труд на работното място и фабриката

Умения:

• В
 зема проби по установени стандарти на местата за опробване в обогатителната
фабрика
• Работи с машините и апаратите за опробване и обработване на пробите
• Прилага нормативите за качеството на опробвания материал
• Спазва здравословните и безопасни условия на труд на работното място и фабриката

Компетентности:

• С
 пособен е самостоятелно да взема и обработва проби при спазване на установените
схеми и стандарти във фабриката

Средства за оценяване:

Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Изпълнение на приложно практическа задача

Условия за проЗа средство 1:
веждане на оценя- • Оборудван учебен кабинет
ването:
За средство 2:
• Оборудван учебен кабинет и обогатителна фабрика
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Теория:
• Демонстрира теоретични знания в областта на технологията на обогатяването и
процесите трошене, смилане и пресяване, обогатяване, сгъстяване, филтриране,
сушене и готов продукт, обслужване на водноотпадъчното стопанство и вземане и
обработване на проби
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

ЕРУ 18
Наименование
единицата:

на Експлоатация и поддръжка на обогатителните машини

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование
професията:

на Оператор в минната промишленост

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене Участва в експлоатацията и поддръжката на обогатителните машини
18.1:
Знания:

• Описва устройството, действието и предназначението на обогатителните машини
• Познава методите за техническо поддържане и обслужване на обогатителните машини
• Описва предназначението и устройството на машините и съоръженията за трошене
на полезни изкопаеми
• Обяснява предназначението и устройството на класификаторите, хидро- и
пневмоциклоните
• Описва начините и последователността на разглобяване и сглобяване на обогатителните
машини
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• О
 писва нормативните изисквания за опазване на околната среда при ремонта на
обогатителните машини
• Изброява мерките за опазване на околната среда
• Изброява здравословните и безопасни условия на труд на работното място и фабриката
Умения:

•
•
•
•
•

Компетентности:

• С
 пособен е в екип и под ръководството на техническо лице да участва в отстраняване
на дребни повреди, възникнали по време на работа, както и да обслужва и поддържа
обогатителните машини, без да застрашава своите и на екипа живот и здраве

Резултат от учене
18.2:

Поддържа нормалната работа на спомагателните машини и апаратура във
фабриката

Знания:

• О
 писва видовете и предназначението на спомагателните машини и апаратура в
обогатителните фабрики
• Обяснява видовете, предназначението, устройството и принципа на действие на
рудничните захранвачи
• Изброява видовете, предназначението, устройството и принципа на действие на
транспортните ленти
• Описва видовете, предназначението, устройството и принципа на действие на
елеваторите и конвейерите
• Описва видовете, предназначението, устройството и принципа на действие на помпи
за транспортиране на пулпа във фабриката
• Изброява мерките за опазване на околната среда
• Изброява здравословните и безопасни условия на труд на работното място и фабриката

Умения:

• Поддържа нормалната работа на различни видове захранвачи
• Работи на транспортните ленти, контролира и регулира технологичните параметри
• Работи на елеваторите и конвейерите – пуска и спира машините, контролира и
регулира технологичните параметри
• Пуска и спира помпите, следи за нормалната им работа
• Следи нормалната работа и техническото състояние на машините и съоръженията
• Отстранява дребни повреди, възникнали по време на работа на машините,
съоръженията и апаратурата
• Спазва мерките за опазване на околната среда
• Спазва здравословните и безопасни условия на труд на работното място и фабриката

Компетентности:

• С
 пособен е самостоятелно и/или в екип и под ръководството на техническо лице
да поддържа нормалната работа на спомагателните машини, съоръженията и
апаратурата във фабриката, без да застрашава своите и на екипа живот и здраве

Средства за
оценяване:

Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Изпълнение на приложно практическа задача

Условия за
провеждане на
оценяването:

За средство 1:
• Оборудван учебен кабинет
За средство 2:
• Оборудван учебен кабинет и обогатителна/флотационна фабрика

Критерии за
оценяване:

За средство 1:
Теория:
• Показва теоретични знания относно работата и поддръжката на спомагателните
машини, съоръжения и апаратура във фабриките
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

Пуска и спира обогатителните машини и съоръжения
Участва в разглобяването и сглобяването на обогатителните машини
Поддържа и обслужва обогатителните машини
Спазва мерките за опазване на околната среда
Спазва здравословните и безопасни условия на труд на работното място и фабриката
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Обработка на скални материали“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 19
Наименование
единицата:

на Техника и технология за обработка на скални материали

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование
професията:

на Оператор в минната промишленост

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене Работи с машини и съоръжения за обработка на скални материали
19.1:
Знания:

• П
 ознава физичните, механичните, декоративните и технологичните свойства на скалните материали и техните особености
• Изброява основните стандарти за производство на плочи от скални материали
• Познава начина за разкрояване на скалните плочи
• Описва устройството и принципа на работа на каменорезните машини
• Описва начина на подменяне на режещите органи на каменорезните машини
• Познава реда и начина за сортиране, опаковане, транспорт и съхранение на обрязаните скални плочи
• Обяснява начините за изготвяне на шаблони
• Описва правилата за безопасност на труда при обработката на скалните материали
• Описва начините за даване на първа помощ при злополука и авария

Умения:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компетентности:

Подбира каменни блокове за рязане в съответствие с възложената работа
Работи с машини за рязане на плочи от скални блокове
Регулира режима на работа (настройване) на машините
Монтира и демонтира работните органи на машините/гатерни ножове, дискове, въжета и др.
Разчита детайли по зададени планове
Изработва детайли по чертежи
Отстранява дребни неизправности по машините, възникнали по време на работа
Спазва правилата за безопасност на труда при обработката на скални материали
Оказва първа помощ при злополука или авария на работното място

• С
 пособен е самостоятелно и/или в екип да прилага техниката за обработка на скални материали, без да застрашава своите или на екипа живот и здраве

Резултат от учене Прилага технологиите за обработка на скални материали
19.2:
Знания:

• Познава различните видове скалнооблицовъчни материали и особеностите им
• Описва изискванията на основните стандартизационни документи за съответното
производство
• Обяснява технологията на рязане на плочи от скални блокове
• Описва устройството и принципа на действие на различните полировъчни машини
• Описва начина за полиране (ръчно и машинно) на плочи и масиви по зададени
технологични изисквания
• Изброява основните класически архитектурни стилове и форми
• Описва правилата за безопасност на труда при обработката на скални материали
• Познава изискванията за оказване на първа помощ при злополука и авария на работното място

Умения:

• Работи на машини за полиране на плочи от скални материали
• Полира ръчно или машинно плочи и масиви по определени технологични изисквания
• Ръчно и машинно полира различни профилни каменни изделия
• Ръчно полира орнаментна и фигурна продукция (китоване и залепване)
• Отстранява дребни повреди на машините, получени по време на работа
• Спазва правилата за безопасността на труда при обработката на скални материали
• Оказва първа помощ при злополука или авария на работното място

Компетентности:

• С
 пособен е самостоятелно и/или в екип да прилага технологиите за обработка на
скални материали при спазване на технологичните изисквания и стандарти, без да
застрашава своите или на екипа живот и здраве
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Средства за оценя- Средство 1:
ване:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Изпълнение на приложна практическа задача
Условия за провеж- За средство 1:
дане на оценяване- • Оборудван учебен кабинет
то:
За средство 2:
• Оборудван учебен кабинет, кариера и цех за обработка на скални материали
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
• Показва теоретични знания в областта на:
 машините и съоръженията за обработка на скални материали
 технологията на обработка на скални материали
За средство 2:
• Изпълнява точно, пълно и вярно приложна практическа задача
ЕРУ 20
Наименование на
единицата:

Скални облицовки и настилки

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Оператор в минната промишленост

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене
20.1:

Работи с машини и съоръжения за производство на скалните облицовки и настилки

Знания:

• Познава физико-механичните свойства на скалните материали и мозайки
• Познава посоката на напластяването и особеностите при цепенето на скалните
материали
• Описва каменообработващите инструменти, устройството и принципа на действие на
цепачни машини и машини за производство на бордюри и стъпала

Умения:

• Работи с различни цепачни машини и машини за производство на бордюри и стъпала
• Използва ръчни инструменти за добиване на ломен и цепен камък (без пробивновзривни работи)
• Използва инструменти за изработване на павета, бордюри, стъпала и други
разнокаменни изделия, облицовки и настилки
• Чете монтажни планове и детайли
• Разпознава стандартизационните документи за различните производства
• Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд
• Оказва първа помощ при злополука и авария на работното място

Компетентности:

• С
 пособен е самостоятелно и/или в екип да използва машини и съоръжения за
производство на скални облицовки и настилки при спазване на технологичните
изисквания и стандарти, без да застрашава своите или на екипа живот и здраве

Резултат от учене
20.2:

Прилага технологиите за производство на скалните облицовки и настилки

Знания:

• Описва видовете разтвори (циментов, бетонов и др.) и качествата им
• Обяснява начините за приготвяне на разтвори
• Описва изискванията на основните стандартизационни документи за подготовка на
скални облицовки и настилки
• Описва здравословните и безопасни условия на труд
• Описва начините за даване на първа помощ при злополука или авария на работното
място
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Умения:

• П
 одбира подходящи скални късове за приготвяне на различни мозайки, настилки и
облицовки
• Оформя подходящи скални късове за приготвяне на различни мозайки, настилки и
облицовки
• Приготвя калъпи
• Нарежда арматура
• Приготвя различни разтвори за мозайки и настилки
• Разчита монтажни планове и детайли
• Разпознава стандартизационните документи за различните производства
• Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд
• Оказва първа помощ при злополука и авария на работното място

Компетенции:

• С
 пособен е самостоятелно и/или в екип да прилага технологията за производство
на скални облицовки и настилки при спазване на технологичните изисквания и
стандарти, без да застрашава своите или на екипа живот и здраве

Средства за оценя- Средство 1:
ване:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Решаване на приложна задача
Условия за провеж- За средство 1:
дане на оценява- • Оборудван учебен кабинет
нето:
За средство 2:
• Оборудван учебен кабинет, кариера и цех за обработка на скални материали
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
Теория:
• Демонстрира теоретични знания в областта на:
 машините и съоръженията за производство на скални облицовки и настилки
 технологията за производство на скални облицовки и настилки
За средство 2:
Практика:
• Пълно, вярно и точно изпълнява приложна задача
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Минни съоръжения“ – втора
степен на професионална квалификация
ЕРУ 21
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене
21.1:
Знания:

Умения:

Минни машините и съоръжения
3
3
Оператор в минната промишленост
3
3
Познава минните машини и съоръжения
• П
 ознава устройството, приложението и експлоатацията на пробивните машини
• Обяснява устройството, приложението и експлоатацията на машините и съоръженията за извършване на подготвителни и добивни работи в подземните рудници
• Знае устройството, приложението и експлоатацията на машините и съоръженията за
разкриване и добив в открити рудници
• Знае устройството, приложението и експлоатацията на земекопно- транспортните и
насипищните машини и съоръжения
• Описва правилата за безопасност на работа с машините и съоръженията
• Прилага теоретични знания при решаване на проблемно-познавателни задачи с
практическа насоченост
• Разпознава видовете минни машини и съоръжения, работещи в миннодобивните
предприятия
• Разпознава различните видове изкопно- товарни, транспортни и насипищни машини
и съоръжения
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• С
 ъпоставя коректно предимствата и недостатъците на различните видове минни
машини, намиращи приложение в миннодобивната промишленост

Резултат от учене Познава руднични транспортни машини и съоръжения
21.2:
Знания:

• Знае устройството и приложението на рудничните транспортьори
• Обяснява приложението, видовете и устройството на рудничния релсов транспорт в
подземни рудници
• Знае приложението и устройството на въжения извоз
• Познава приложението, видовете и устройството на транспорта в рудничния двор
• Знае приложението, видовете и устройството на транспорта в открити рудници и
кариери
• Знае транспортната схема на обекта
• Описва правилата за безопасност на работа при използването на рудничните транспортни машини и съоръжения

Умения:

• Р
 азпознава видовете транспортни машини и съоръжения, работещи в миннодобивните предприятия
• Прилага различни транспортни схеми в зависимост от спецификата на минното
предприятие и вида на работещата механизация
• Спазва правилата за безопасност на работа при обслужването на рудничните транспортни машини и съоръжения

Компетентности:

• С
 ъпоставя коректно предимствата и недостатъците на различните видове транспортни машини, намиращи приложение в миннодобивната промишленост

Резултат от учене Участва в обслужването на минните съоръжения, разположени на руднична площадка
21.3:
Знания:

• Знае основните минни съоръжения, разположени на руднична площадка
• Описва предназначението на сградите и съоръженията на рудничната площадка
• Познава видовете присъединителни и вътрешни пътища на рудничната площадка – предназначение, елементи и др.
• Обяснява предназначението, елементите и видовете надшахтови кули
• Знае предназначението, елементите и видовете руднични естакади, складове, бункери
и други съоръжения

Умения:

• Разпознава основните минни съоръжения, разположени на рудничната площадка
• Спазва правилата за безопасност на труда при обслужване на минни съоръжения,
разположени на руднична площадка

Компетентности:

• С
 пособен е в екип и под ръководството на техническо лице отговорно да участва в
обслужването на минни съоръжения, разположени на руднична площадка

Средства за оценя- Средство 1:
ване:
Теория:
• Решаване на писмен тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Изпълнява приложна практическа задача
Условия за провеж- За средство 1:
дане на оценяване- • Оборудван учебен кабинет
то:
За средство 2:
• Оборудван учебен кабинет и минен обект
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
Теория:
• Показва теоретични знания в областта на:
 управлението и поддръжката на минни машини и съоръжения
 рудничните транспортни машини и съоръжения
 обслужването на минни съоръжения, разположени на руднична площадка
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

ЕРУ 22
Наименование на
единицата:

Руднични стационарни уредби

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Оператор в минната промишленост

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене
22.1:

Управлява руднични подемни уредби

Знания:

• З
 нае предназначението, класификацията и основните елементи на рудничните подемни уредби
• Познава миннотехническите съоръжения към подемните уредби (шахта с направляващи водачи, приемна площадка и надшахтова кула)
• Описва основните механични елементи на рудничните подемни уредби (подемни
съдове с устройства за натоварване и разтоварване, уравновесяващи въжета, направляващи шайби, подемни машини)
• Обяснява устройството и принципа на работа на подемната уредба
• Знае конструкцията и изискванията за експлоатация на подемните съдове, парашутните устройства, подемни въжета, спирачни устройства и др.
• Знае организацията на транспортното обслужване в минните предприятия
• Описва правилата за безопасност на работа с рудничните подемни уредби

Умения:

• Наблюдава техническото състояние на машината и помощните агрегати
• Спазва правилата за безопасност на работа с рудничните подемни уредби

Компетентности:

• С
 пособен е самостоятелно и/или в екип да управлява руднични подемни уредби, без
да застрашава своите и на екипа живот и здраве

Резултат от учене
22.2:

Управлява руднични вентилаторни уредби

Знания:

• З
 нае приложението, принципа на работа, параметрите и типовете центробежни и
осови вентилатори
• Познава конструкциите на рудничните вентилаторни уредби
• Описва начините за регулиране на вентилаторните уредби
• Обяснява начините за изпитване на вентилатори в руднични условия
• Знае правилата за безопасна експлоатация на рудничните вентилаторни уредби

Умения:

•
•
•
•
•

Компетентности:

• С
 пособен е самостоятелно и/или в екип да управлява рудничните вентилаторни
уредби, без да застрашава своите и на екипа живот и здраве

Резултат от учене
22.3:

Управлява руднични компресорни уредби

Знания:

• Знае основните понятия по термодинамиката на въздуха
• Обяснява класификацията на компресорите, схемите и принципа на действие на
компресорните уредби
• Описва работните процеси на компресорите
• Познава начините за поддържане на компресорни уредби
• Познава начините за регулиране производителността на компресорите
• Знае правилата за безопасна работа на компресорните уредби

Умения:

• Наблюдава работата на компресора и контролно-измервателните уреди
• Спазва правилата за безопасна работа на компресорните уредби

Компетентности:

• С
 пособен е самостоятелно и/или в екип да управлява рудничните компресорни
уредби, без да застрашава своите и на екипа живот и здраве, след получаване на
съответната правоспособност
• Участва отговорно в извършването на профилактични прегледи на компресорните
уредби

Управлява руднични вентилаторни уредби
Реверсира рудничните вентилаторни уредби
Наблюдава работата на вентилатора и контролно-измервателните уреди
Спазва правилата за безопасна работа на вентилаторните уредби
Участва в извършването на профилактични прегледи на вентилаторните уредби
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Резултат от учене
22.4:

Управлява руднични водоотливни уредби

Знания:

• З
 нае основните сведения за водоотливните уредби–схеми, класификация, качество на
водата и водообилност
• Описва видовете помпи – устройство, принцип на действие, конструктивни елементи, конструкции
• Изброява помощните съоръжения при водоотливните уредби
• Познава безопасността за експлоатация и поддържане на водоотливните уредби

Умения:

• Наблюдава работата на помпите и контролно-измервателните уреди
• Спазва правилата за безопасна работа на водоотливните уредби
• Участва в извършването на профилактични прегледи на водоотливните уредби

Компетентности:

• С
 пособен е самостоятелно и/или в екип да управлява и обслужва рудничните водоотливни уредби, без да застрашава своите и на екипа живот и здраве

Средства за оценя- Средство 1:
ване:
Теория:
• Решаване на писмен тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Изпълнява приложна практическа задача
Условия за провеж- За средство 1:
дане на оценяване- • Оборудван учебен кабинет
то:
За средство 2:
• Оборудван учебен кабинет и минен обект – подземен или открит рудник или кариера
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
Теория:
• Показва знания в областта на рудничните подемни, водоотливни, вентилаторни и
компресорни уредби
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача
4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Обу чението по теори я се осъществява в
учебни кабинети. Обзавеждането и оборудването
на учебния кабинет включва: работно място на
преподавателя (работна маса и стол), работно
място на всеки обучаван (работна маса и стол),
учебна дъска – по възможност бяла, мебели
(предимно шкафове за различни цели), гладка
свободна стена за окачване на нагледни материали, учебни видеофилми, екран за прожектиране,
мултимедия, компютър, дидактически средства
за обучение.
Обу чението по теори я на професи ята се
осъществява в институциите от системата на
ПОО – професионални гимназии и центрове за
професионално обучение.
4.2. Обучение по практика
Обучението по практика се осъществява на
територията на открит рудник, подземен рудник,
кариера, обогатителна фабрика.
Необходимо е обучаващата институция да има
сключени договори за провеждане на учебната
практика по специалността „Оператор в минната
промишленост“ – втора степен на професионална
квалификация.

5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица
със завършено висше образование по съответната
специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без
висше образование и без придобита професионална квалификация „учител“, ако са придобили
втора степен на професионална квалификация по специалност от професия „Оператор
в минната промишленост“ или трета степен
на професионална квалификация по професия
„Минен техник“ от професионално направление
„Минно дело, проучване и добив на полезни
изкопаеми“ при условията и по реда на Закона
за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компетентности.
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 418
от 11 октомври 2018 г.
за изменение и допълнение на Общите изиск
вания при осъществяване на обществени
електронни съобщения (обн., ДВ, бр. 24 от
2008 г.; изм., бр. 102 от 2008 г., бр. 63 от 2009 г.,
бр. 19 и 105 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от
2012 г., бр. 4 от 2014 г., бр. 54 от 2016 г. и
бр. 90 от 2017 г.)
На основание чл. 73, ал. 1, изр. второ от
Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. Създава се чл. 5б със следното съдържание:
„Чл. 5б. Предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са
длъжни да предоставят на комисията вярна
и точна информация за броя на абонатите си
при всички случаи, когато такава информация
е изискана от комисията.“
§ 2. В чл. 42, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Изречение второ се изменя така: „Предприятията предоставят на абоната еднообразен екземпляр от сключения индивидуален
договор на хартиен или друг траен носител,
освен когато в закон е предвиден друг ред.“
2. Добавя се изречение трето със следния
текст: „Предприятията са задължени при
сключването на договор в техни търговски
обекти или в обекти на техни търговски
представители или дистрибутори да предоставят на абоната при поискване екземпляр
от сключения договор на хартиен носител.“
§ 3. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 2 – 12“ се заменят
с „ал. 2 – 8 и ал. 12“.
2. Алинеи 9, 10 и 11 се отменят.
3. Алинея 12 се изменя така:
„(12) Условията по ал. 1, регламентиращи
писменото желание на абоната договорът да
влезе в сила незабавно, следва да бъдат включени в индивидуалния договор. Задължението
по предходното изречение не се прилага, когато
при сключването на договора се предоставят
крайни устройства. Предприятието трябва да е
в състояние да докаже, че абонатът изрично е
заявил писмено желание договорът да влезе в
сила назабавно, в това число чрез отбелязване
на опция за това в съдържанието на договора.“
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4. Алинея 13 се отменя.
§ 4. Създава се чл. 43а със следното съдържание:
„Чл. 43а. Изричната заявка по чл. 260,
ал. 1 от ЗЕС се оформя като отделен писмен
документ или се отправя към предприятието
чрез обявени от него канали за комуникация.
Предприятието трябва да е в състояние да
докаже, че абонатът е упражнил надлежно
правото си по чл. 260, ал. 1 от ЗЕС.“
§ 5. В чл. 44 се добавя ал. 3 със следното
съдържание:
„(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат в случаите,
когато договорът се подписва с електронни
подписи от предприятието и от потребителя.“
§ 6. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 след абревиатурата „(SMS)“
се добавя „или съобщение чрез друг вид
технология“, а думите „телефонния апарат“
се заменят с думите „крайното устройство“.
2. В ал. 2, изречение първо думите „кратко
текстово съобщение (SMS), което да може
да бъде съхранено на телефонния апарат на
абоната“ се заменят с думите „съобщение по
ал. 1, т. 3“.
3. В ал. 2, изречение второ думите „кратки
текстови“ се заменят с думата „такива“.
4. В ал. 3 думата „или“ се заменя със запетая
и след думата „съобщение“ се добавя „(SMS)
или съобщение чрез друг вид технология“.
5. Създава се ал. 4 със следния текст:
„(4) При изпращането на съобщение чрез
друг вид технология предприятията следва
да могат да гарантират, че потребителят е
надлежно уведомен.“
§ 7. В чл. 48а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след абревиатурата „(SMS)“ се добавят думите „или съобщение чрез друг вид технология“, а думите
„телефонния апарат“ се заменят с думите
„крайното устройство“.
2. В ал. 1, изречение второ след думите „по
реда на чл. 47, ал. 1, т. 1 или 2“ се добавят
думите „или със съобщение чрез друг вид
технология, което да може да бъде съхранено
на крайното устройство на абоната“.
3. Създава се ал. 3 със следното съдържание:
„(3) При изпращането на съобщение чрез
друг вид технология предприятията следва
да могат да гарантират, че потребителят е
надлежно уведомен.“
§ 8. В чл. 49, ал. 5 се правят следните
изменения:
1. В първото изречение думите „неговия
компютър“ се заменят с думите „неговото
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Заключителна разпоредба
§ 9. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 1, който влиза в сила 3 месеца след обнародване на решението.
За председател:
Никола Колев
9129

Поправка. Министерството на регионалното развитие и благоустройството прави следните поправки в
Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища (ДВ, бр. 79 от 2018 г.):
1. В чл. 5, ал. 1, т. 1 думите „автомагистрали, скоростни пътища“ да се четат „автомагистрали (АМ),
скоростни пътища (СП)“.
2. В чл. 74, ал. 2:
а) в т. 4 думата „железопътни“ да се чете „железопътни (жп)“;
б) в т. 5 абревиатурата „ПТП“ да се чете „пътнотранспортно произшествие (ПТП)“.
3. В чл. 108, ал. 2 в скобите думата „подземи“ да се чете „подземни“.
4. В чл. 186, ал. 2 думите „т. 2, ал. 1“ да се четат „ал. 1, т. 2“.
5. В чл. 199, ал. 2, изречение второ думите „БДС ISO 9223:1998 „Корозия на метали и сплави. Корозионна агресивност на атмосферните условия. Класификация“, определяне и оценяване“ да се четат „БДС EN
ISO 9223 „Корозия на метали и сплави. Корозионна агресивност на атмосферните условия. Класификация,
определяне и оценяване“.
6. В чл. 247, ал. 2 думите „БДС 2.825-1987“ да се четат „БДС 2.825:1987 „Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Чертежи за пътно строителство“.
7. В чл. 256, ал. 4, т. 7 абревиатурата „КВС“ да се чете „картата на възстановената собственост“.
8. В чл. 267:
а) в ал. 2, т. 1 абревиатурата „ГНСС“ да се чете „глобални навигационни спътникови системи (ГНСС)“;
б) в ал. 3, т. 2 думите „глобални навигационни спътникови системи (ГНСС)“ да се четат „ГНСС“.
9. В чл. 268:
а) в ал. 4, т. 2 след скобите думата „като“ да се чете „както и“;
б) в ал. 6, т. 1, буква „б“ абревиатурата „ВЕС“ да се чете „вертикални електрически сондажи“.
10. В чл. 273, ал. 2, т. 1, буква „а“ абревиатурата „ПСД“ да се чете „проектната документация“.
11. В чл. 276:
а) в ал. 2, т. 3 думата „ширина“ да се чете „широчина“;
б) в ал. 4, т. 2 накрая думите „КВС (картата на възстановената собственост или кадастралната карта)“
да се четат „картата на възстановената собственост или кадастралната карта“.
12. В приложение № 1:
а) след формула 1.3.1 и формула 1.3.2 думата „където“ се заличава;
б) формула 1.3.2 „
“ да се чете „
“.
13. В приложение № 3 в таблица 3.1 в средната колонка на антетката изразът „min qкр = 6 %; p = 0,40“
да се чете „max qкр = 6 %; p = 0,40“.
14. В приложение № 5 във формула 5.2 изразът „Pизп“ да се чете „Rизп“.
15. В приложение № 10:
а) след фигура 10.1, изречение четвърто „При изчисляването на най-голямата стойност на необходимата
странична видимост С са възможни два случая, за които се използват формулите:

(10.1)“
да се чете:
„При изчисляването на най-голямата стойност на необходимата странична видимост С са възможни
два случая, за които се използват формулите:
– при дължина на кривата D кр > L сп
(10.1)“;
б) във формула 10.2 изразът в скобите „
“ да се чете „
“.
16. В приложение № 11:
а) в таблица 11.6, ред 12 думите „по таблица 11.4“ да се четат „по таблица 11.5“;
б) в таблица 11.6, ред 19 думата „нормативна“ да се чете „нормативна скорост“;
в) в таблица 11.7, ред 15 думите „таблица 21“ да се четат „таблица 23“;
г) в таблица 11.8, ред 5, колона 2 числото „0,200“ да се чете „2,000“.
17. В приложение № 13 след фигура 13.3, т. 4, изречение първо думите „лява дясна“ да се четат „лява
крива“.
18. В приложение № 17:
а) в таблица 17.1, последен ред показателите за допустимо отклонение „0.000“ в колонки „a“ и „b“ да се
четат съответно „0.00012“ и „0.00011“;
б) в т. 17.7.3, изречение трето числата „10, 16“ да се четат „10,16“.
19. В приложение № 19 в антетката на таблица 19.1 означението „Н’“ и в т. 19.2, изречение второ означението „Н‘“ да се четат „Н'“.
9464
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-549
от 17 септември 2018 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени
по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – поддържан резерват „Персински блата“, в
землището на гр. Белене, община Белене, област
Плевен, обявен като резерват със Заповед № 1106
от 2.12.1981 г. на председателя на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 101 от 1981 г.), прекатегоризиран
в поддържан резерват със Заповед № РД-393 от
15.10.1999 г. на министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 99 от 1999 г.), от 3852,000 дка на
4041,186 дка.
2. В границата на поддържан резерват „Персински блата“, определена с акта за обявяване по
т. 1, попадат имоти с идентификатори: 03366.2.60,
03366.2.936, 03366.2.938, 03366.2.947, 03366.2.954
и 03366.2.960 съгласно кадастралната карта и
кадастралния регистър за землището на гр. Белене (за 2018 г.), ЕКАТТЕ 03366, община Белене,
област Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-58
от 24.09.2007 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с обща площ 4041,186 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на поддържан резерват „Персински
блата“ и картният материал се съхраняват и са на
разположение в Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Плевен.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
9519

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-68
от 11 октомври 2018 г.
Във връзка с реализацията на проект: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин
Пелин – Септември“, и необходимостта от изработване на подробен устройствен план (ПУП) за
осигуряване на необходимите площи за трасето
на железопътен участък Ихтиман – Септември на

територията на с. Момина клисура и гр. Белово,
община Белово, област Пазарджик, предвид обстоятелството, че с Решение № 509 от 8.07.2011 г.
на Министерския съвет железопътната линия „София – Пловдив“ е определена за обект с национално
значение и че тя представлява национален обект
по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост и чл. 29, ал. 1
от Закона за железопътния транспорт като елемент
на Трансевропейската железопътна мрежа и като
част от железопътна магистрала „Калотина-запад
(държавна граница със СР Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград
(държавни граници с Република Гърция и Република Турция), посочена в приложение № 1 към
чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за категоризация на
железопътните линии, включени в железопътната
инфраструктура и закриване на отделни линии
или участъци от линии от 2001 г., на основание
чл. 134, ал. 1, т. 2 и 3 във връзка с ал. 2, чл. 129,
ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 110, ал. 1,
т. 1, чл. 64, ал. 5 и чл. 75, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), заявление на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ13-5
от 22.02.2018 г. (изх. № ЖИ-7805 от 22.02.2018 г.),
допълнена с вх. № АУ13-5(2) от 18.05.2018 г. и вх.
№ АУ13-5(4) от 22.08.2018 г.; Заповед № РД-02-15157 от 26.11.2015 г. на заместник-министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
разрешаване изработване на ПУП – изменение
на плана за регулация и застрояване на имоти
(ПУП – ПРЗ), попадащи в урбанизираната територия на община Костенец, Софийска област, и
община Белово, област Пазарджик, засегнати от
трасето на жп л. София – Пловдив, разгласена по
реда на чл. 124б от ЗУТ; извършено разгласяване на
изработения проект за изменение на ПУП – ПРЗ
в „Държавен вестник“, бр. 67 от 26.08.2016 г., и
констативен протокол от 26.09.2016 г., разгласяване
на коригирани ИПУП – ПРЗ на с. Момина клисура
и гр. Белово (ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г.) и по реда
на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, констативен протокол от
28.02.2017 г. на Община Белово, удостоверяващ,
че не са постъпили възражения по разгласения
коригиран проект за изменение на ПУП – ПРЗ;
протокол от 19.10.2016 г. на СГКК – Пазарджик,
за проверка и приемане от ИКАР, писмо изх.
№ УТ-833 от 28.06.2017 г. на Община Белово във
връзка с чл. 63, ал. 4 от ЗУТ за проверка на засегната растителност; писмо изх. № 48-00-627 от
9.02.2018 г. (вх. № АУ10-11/(8) от 12.02.2018 г.) на
МОСВ, потвърждаващо, че влязлото в сила Решение по ОВОС № 6-6/2014 г. на МОСВ е достатъчно основание за одобряване на ПУП – ИПРЗ за
имотите в урбанизираната територия на община
Белово, писмо изх. № ОВОС-269 от 6.11.2015 г. на
МОСВ, писмо изх. № ОВОС-269 от 18.08.2016 г.
на МОСВ за становище по чл. 104 от Закона за
опазване на околната среда; съгласуване със: Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с
писмо изх. № ПУ-07-23(2) от 11.07.2018 г. и № ПУ07-23 от 7.08.2018 г., Министерството на културата
със становища № 33-НН-694 от 14.09.2016 г. и
№ 33-НН-694 от 21.12.2016 г.; здравно заключение
изх. № СП II-90 от 20.10.2017 г. на Регионалната
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здравна инспекция – Пазарджик; Министерството
на отбраната със становище рег. № 14-00-102 от
6.04.2017 г., Министерството на вътрешните работи с
писмо рег. № 578500-3308 от 22.05.2017 г., Държавна
агенция „Разузнаване“ с писмо рег. № 12 1728 от
2.07.2018 г., Държавна агенция „Национална сигурност“ със становище рег. № Д-846 от 16.04.2018 г.,
„Геозащита“ – ЕООД, Перник, със становище изх.
№ 131 от 3.08.2017 г.; Районната служба „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – Белово, с
писма изх. № БЛ-568 от 18.08.2016 г., № БЛ-569 от
18.08.2016 г. и № БЛ-149 от 6.02.2017 г., Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи“ с писма рег. № 0094-1425
от 15.05.15 г. и № 0094-1645 от 22.07.2016 г., Агенция
„Пътна инфраструктура“ с писма изх. № 24-00-1830
от 5.09.2017 г. и № 24-00-2445 от 29.11.2017 г., писмо
№ УТ-115 от 6.02.2017 г. на Община Белово във
връзка с чл. 112, ал. 2, т. 12 от ЗУТ; съгласуване
с експлоатационните дружества: „ЕСО“ – ЕАД, с
писмо изх. № ЦУ-ПМО-4409(4) от 17.09.2016 г. и
№ ЦУ-ПМО-7772(2) от 16.01.2017 г., „ЕВН България
Електроразпределение“ – ЕАД – КЕЦ, Белово,
със становища изх. № 18002160-1 от 9.08.2016 г.,
№ 18002095 от 9.08.2016 г. и писмо изх. № 18824248-1
от 25.01.2017 г., „Булгартрансгаз“ – ЕАД, с писма
изх. № 24-00-3690 от 3.08.2016 г. и изх. № 24-00-5735
от 1.12.2016 г., „Лукойл – България“ – ЕООД, с
писма № 2673 от 10.08.2016 г. и № 315 от 3.02.2017 г.,
„Овергаз Мрежи“ – АД, с писмо изх. № ОМ-ИД-73
от 11.05.2015 г., „Сити Газ България“ – ЕАД, с писма № 221 от 22.08.2016 г. и № 91-40 от 21.02.2017 г.,
„Рила Газ“ – ЕАД, с писмо № 167 от 20.05.2015 г.,
„В и К“ – ЕООД, гр. Белово, с писма изх. № 45 от
30.08.2016 г. и № 005 от 27.01.2017 г., „Напоителни
системи“ – ЕАД, – клон Тополница, с писма изх.
№ 1957 от 8.08.2016 г. и № 468 от 21.02.2017 г.,
Виваком – „БТК“ – АД, с писма изх. № 92-00861 от 29.08.2016 г. и № 92-00-1239 от 28.12.2016 г.,
„Теленор България“ – ЕАД, с писмо № TI 37498
от 13.05.2015 г., „Мобилтел“ – ЕА Д, с писмо
№ 3171 от 19.05.2015 г.; Решение от протокол на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика (НЕСУТРП)
при МРРБ № УТАТУ-01-02-20 от 20.09.2018 г. и
Заповед № РД-02-15-62 от 21.09.2018 г. (т. 3) на
министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на изпълнението на
функции по ЗУТ одобрявам проект за изменение
на подробни устройствени планове – планове за
регулация и застрояване (ИПУП – ПРЗ) на имоти, засегнати от трасето на железопътната линия
София – Пловдив, попадащи в урбанизираната
територия на с. Момина клисура в обхват от км
84+500 до км 86+300 и гр. Белово в обхват от
км 87+735 до км 90+916, община Белово, област
Пазарджик, за участък Ихтиман – Септември от
проект: „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив на жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“ съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред
Административния съд – Пазарджик, в 14-дневен
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срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
За министър:
В. Йовев
9520
52. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във връзка
с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедури за избор на административни ръководители
в органите на съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Районния съд – Тутракан – свободна
длъжност;
1.2. Административен ръководител – председател на Административния съд – Добрич – изтичащ
мандат;
1.3. Административен ръководител – председател на Административния съд – София област – изтичащ мандат;
1.4. Административен ръководител – председател на Административния съд – Плевен – изтичащ
мандат;
1.5. Административен ръководител – председател на Районния съд – Троян – изтичащ мандат.
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
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; 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 от ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
9554
52а. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет определя на основание чл. 180, ал. 2, т. 4
от ЗСВ датата, часа и мястото на провеждане на
писмения изпит по конкурса за първоначално
назначаване на длъжност „съдия“ в районните
съдилища, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 14 от
8.05.2018 г., както следва: дата – 8 декември 2018 г.
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(събота), час – 9,00, място – сградата на Софийски
университет „Свети Климент Охридски“, бул. Цар
Освободител № 15, зала № 292.
9555
1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Ана Росенова Милушева, наследник на Мурад
Хаджи Ибрямов, собственик на имоти с идентификатори 17573.12.23 и 17573.16.17, намиращи
се в землището на с. Градище, община Шумен,
област Шумен, за постановяването на Решение
№ 527 на Министерския съвет от 26.07.2018 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9226
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Анка Димитрова Игнатова, наследник на Янко
Илиев Стойков, собственик на имоти с идентификатори 80546.29.6 и 80546.32.45, намиращи се в
землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9227
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Антон Евгениев Лазаров, наследник на Янко
Илиев Стойков, собственик на имоти с идентификатори 80546.29.6 и 80546.32.45, намиращи се в
землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9228
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4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Галина Желева Спирдонова, наследник на Иван
Недялков Монев, собственик на имоти с идентификатори 17573.12.24 и 17573.14.60, намиращи
се в землището на с. Градище, община Шумен,
област Шумен, за постановяването на Решение
№ 527 на Министерския съвет от 26.07.2018 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9229
5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Даниела Трифонова Недялкова, наследник на
Трифон Димитров Иванов, собственик на имоти с идентификатори 17573.16.115 и 17573.16.117,
намиращи се в землището на с. Градище, община Шумен, област Шумен, за постановяването
на Решение № 527 на Министерския съвет от
26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9230
6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Димитър Валентинов Трифонов, наследник на
Иван Недялков Монев, собственик на имоти с
идентификатори 17573.12.24 и 17573.14.60, намиращи се в землището на с. Градище, община
Шу мен, област Шу мен, за постановяването
на Решение № 527 на Министерския съвет от
26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9231
7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
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до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Емине Исметова Ферадова, наследник на
Мустафа Хасан Гогев (Хасанов Гогов), собственик на имоти с идентификатори 07154.7.71
и 07154.12.33, намиращи се в землището на
с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527 на
Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9232
8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Зарко Евгениев Лазаров, наследник на Янко
Илиев Стойков, собственик на имоти с идентификатори 80546.29.6 и 80546.32.45, намиращи се в
землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9233
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Иван Стоянов Ябанджиев, наследник на Янко
Илиев Стойков, собственик на имоти с идентификатори 80546.29.6 и 80546.32.45, намиращи се в
землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9234
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Иван Христов Иванов, наследник на Цветанка
Маркова Дойчева, собственик на имоти с идентификатори 17573.16.141 и 17573.16.143, намиращи

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

се в землището на с. Градище, община Шумен,
област Шумен, за постановяването на Решение
№ 527 на Министерския съвет от 26.07.2018 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9235
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Еленка Американчева Сотирова, наследник на
Янко Борисов Сотиров, собственик на имот с
идентификатор 80546.29.5, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9236
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Йордан Янков Първанов, наследник на Янко
Илиев Стойков, собственик на имоти с идентификатори 80546.29.6 и 80546.32.45, намиращи се в
землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9237
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Красимир Атанасов Аргиров, наследник на
Салунка Илиева Аргирова, собственик на имоти
с идентификатори 07154.9.86 и 07154.12.46, намиращи се в землището на с. Буховци, община
Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527 на Министерския съвет от
26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
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нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9238
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Красимира Димитрова Спирдонова, наследник
на Иван Недялков Монев, собственик на имоти
с идентификатори 17573.12.24 и 17573.14.60, намиращи се в землището на с. Градище, община
Шу мен, област Шу мен, за постановяването
на Решение № 527 на Министерския съвет от
26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9239
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Кремена Милкова Борачева, наследник на Иван
Недялков Монев, собственик на имоти с идентификатори 17573.12.24 и 17573.14.60, намиращи
се в землището на с. Градище, община Шумен,
област Шумен, за постановяването на Решение
№ 527 на Министерския съвет от 26.07.2018 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9240
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Лиляна Димитрова Игнатова, наследник на Янко
Илиев Стойков, собственик на имоти с идентификатори 80546.29.6 и 80546.32.45, намиращи се в
землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9241
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17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Марина Петрова Иванова, наследник на Янко
Илиев Стойков, собственик на имоти с идентификатори 80546.29.6 и 80546.32.45, намиращи се в
землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9242
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до
км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Мария
Тодорова Венчева, наследник на Тодор Владов
Стоилов, собственик на имоти с идентификатори
07154.10.59 и 07154.10.60, намиращи се в землището на с. Буховци, община Търговище, област
Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9243
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мехмедемин Расим Мехмедемин, наследник на
Мурад Хаджи Ибрямов, собственик на имоти с
идентификатори 17573.12.23 и 17573.16.17, намиращи се в землището на с. Градище, община
Шу мен, област Шу мен, за постановяването
на Решение № 527 на Министерския съвет от
26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9244
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
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(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мустафа Расимов Мехмедемин, наследник на
Мурад Хаджи Ибрямов, собственик на имоти
с идентификатори 17573.12.23 и 17573.16.17, намиращи се в землището на с. Градище, община
Шу мен, област Шу мен, за постановяването
на Решение № 527 на Министерския съвет от
26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9245
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мюведет Мустафова Махмудова, наследник на
Мурад Хаджи Ибрямов, собственик на имоти
с идентификатори 17573.12.23 и 17573.16.17, намиращи се в землището на с. Градище, община
Шу мен, област Шу мен, за постановяването
на Решение № 527 на Министерския съвет от
26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9246
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Николинка Иванова Стефанова, наследник
на Янко Илиев Стойков, собственик на имоти
с идентификатори 80546.29.6 и 80546.32.45, намиращи се в землището на с. Черенча, община
Шу мен, област Шу мен, за постановяването
на Решение № 527 на Министерския съвет от
26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9247
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
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Петър Иванов Първанов, наследник на Янко
Илиев Стойков, собственик на имоти с идентификатори 80546.29.6 и 80546.32.45, намиращи се в
землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9248
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Станислава Стоянова Марчева, наследник
на Мария Цветкова Станева (Мария Цвяткова
Атанасова), собственик на имоти с идентификатори 17573.16.141 и 17573.16.143, намиращи се в
землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9249
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Стефанка Андонова Лазарова, наследник на Янко
Илиев Стойков, собственик на имоти с идентификатори 80546.29.6 и 80546.32.45, намиращи се в
землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9250
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Фатме Ахмед Мехмедемин, наследник на Мурад
Хаджи Ибрямов, собственик на имоти с идентификатори 17573.12.23 и 17573.16.17, намиращи се в
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землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9251
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Ферад Исметов Ферадов, наследник на Мустафа
Хасан Гогев (Хасанов Гогов), собственик на
имоти с идентификатори 07154.7.71 и 07154.12.33,
намиращи се в землището на с. Буховци, община
Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527 на Министерския съвет от
26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9252
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до
км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Христо
Иванов Дойчев, наследник на Цветанка Маркова
Дойчева, собственик на имоти с идентификатори
17573.16.141 и 17573.16.143, намиращи се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9253
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Румянка Йорданова Николова, наследник
на Аврам Йорданов Аврамов, собственик на
имот с идентификатор 46190.46.40, намиращ се
в землището на с. Макариополско, община Търговище, област Търговище, за постановяването
на Решение № 527 на Министерския съвет от
26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
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нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9254
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Атанас Георгиев Атанасов, наследник на Георги
Атанасов Георгиев, собственик на имот с идентификатор 46190.46.53, намиращ се в землището
на с. Макариополско, община Търговище, област
Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9255
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Таня Стоянова Илиева, наследник на Паскал
Костов Захариев, собственик на имот с идентификатор 07154.4.2, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9256
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Красимир Стефанов Червенков, наследник на
Къна Илиева Червенкова, собственик на имот с
идентификатор 07154.6.17, намиращ се в землището на с. Буховци, община Търговище, област
Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9257
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33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Наталия Йорданова Златилова, наследник
на Йоло Костов Йолов, собственик на имот с
идентификатор 07154.7.61, намиращ се в землището на с. Буховци, община Търговище, област
Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9258
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Светлана Величкова Георгиева, наследник
на Йоло Костов Йолов, собственик на имот с
идентификатор 07154.7.61, намиращ се в землището на с. Буховци, община Търговище, област
Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9259
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на София Любенова Величкова, наследник на
Йоло Костов Йолов, собственик на имот с идентификатор 07154.7.61, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9260
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
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(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Ангел Петров Величков, наследник на Йоло
Костов Йолов, собственик на имот с идентификатор 07154.7.61, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9261
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Татяна Йорданова Петрова, наследник на Йоло
Костов Йолов, собственик на имот с идентификатор 07154.7.61, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9262
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Васил Минчев Найденов, наследник на Найден
Минчев Кавалов, собственик на имот с идентификатор 07154.7.69, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9263
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
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Венета Андреева Дончева, наследник на Найден
Минчев Кавалов, собственик на имот с идентификатор 07154.7.69, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9264
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Цветелин Андреев Василев, наследник на
Найден Минчев Кавалов, собственик на имот с
идентификатор 07154.7.69, намиращ се в землището на с. Буховци, община Търговище, област
Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9265
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Васил Георгиев Цонев, наследник на Цоню
Георгиев Димоларов, собственик на имот с идентификатор 07154.8.56, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9266
42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Уляна Колева Димоларова, наследник на Цоню
Георгиев Димоларов, собственик на имот с идентификатор 07154.8.56, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Тър-
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говище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9267
43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Росен Колев Димоларов, наследник на Цоню
Георгиев Димоларов, собственик на имот с идентификатор 07154.8.56, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9268
44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Иванка Василева Енчева, наследник на Рада
Василева Венкова, собственик на имот с идентификатор 07154.8.60, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9269
45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Венета Димитрова Спасова-Дакина, наследник
на Рада Василева Венкова, собственик на имот с
идентификатор 07154.8.60, намиращ се в землището на с. Буховци, община Търговище, област
Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9270
46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Евелина Иванова Петрова, наследник на Йордан
Петров Козарев (Козаров), собственик на имот с
идентификатор 07154.8.61, намиращ се в землището на с. Буховци, община Търговище, област
Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9271
47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Йордан Иванов Йорданов, наследник на Йордан
Петров Козарев (Козаров), собственик на имот с
идентификатор 07154.8.61, намиращ се в землището на с. Буховци, община Търговище, област
Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9272
48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Румяна Лазарова Георгиева, наследник на Петра
Цветкова Марчева, собственик на имот с идентификатор 07154.9.87, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9273
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49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Петя Георгиева Филипова, наследник на Георги
Николаев Георгиев, собственик на имот с идентификатор 07154.9.87, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9274
50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Донка Иванова Иванова, наследник на Йордан
Петров Янакиев, собственик на имот с идентификатор 07154.10.45, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9275
51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Асинка Илиева Халачева, наследник на Анастасия Иванова Куцарова, собственик на имот с
идентификатор 07154.10.56, намиращ се в землището на с. Буховци, община Търговище, област
Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9276
52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
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(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Иван Петров Куцаров, наследник на Анастасия
Иванова Куцарова, собственик на имот с идентификатор 07154.10.56, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9277
53. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Николай Петров Куцаров, наследник на Анастасия Иванова Куцарова, собственик на имот с
идентификатор 07154.10.56, намиращ се в землището на с. Буховци, община Търговище, област
Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9278
54. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Милка Райчева Савова, наследник на Христо
Василев Добрев, собственик на имот с идентификатор 07154.10.57, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9279
55. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
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на Михаил Христов Михайлов, наследник на
Христо Василев Добрев, собственик на имот с
идентификатор 07154.10.57, намиращ се в землището на с. Буховци, община Търговище, област
Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9280
56. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Минка Стефанова Минкова, наследник на
Христо Василев Добрев, собственик на имот с
идентификатор 07154.10.57, намиращ се в землището на с. Буховци, община Търговище, област
Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9281
57. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Павлинка Христова Тодорова, наследник на
Енчо Иванов Янакиев, собственик на имот с
идентификатор 07154.11.12, намиращ се в землището на с. Буховци, община Търговище, област
Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9282
58. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Зара Дянкова Енчева, наследник на Енчо
Иванов Янакиев, собственик на имот с идентификатор 07154.11.12, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Тър-
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говище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9283
59. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Елена Стефанова Енчева, наследник на Енчо
Иванов Янакиев, собственик на имот с идентификатор 07154.11.12, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9284
60. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Павел Стефанов Енчев, наследник на Енчо
Иванов Янакиев, собственик на имот с идентификатор 07154.11.12, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9285
61. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Диян Владимиров Миков, наследник на Пена
Цекова Микова, собственик на имот с идентификатор 07154.12.17, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9286
62. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Янита Колева Андреева, наследник на Стамо
Георгиев Челебиев, собственик на имот с идентификатор 07154.12.19, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9287
63. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Ренета Колева Ангелова, наследник на Стамо
Георгиев Челебиев, собственик на имот с идентификатор 07154.12.19, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9288
64. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Иванка Маринова Денчева, наследник на Русен
Димитров Василев, собственик на имот с идентификатор 07154.12.20, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9289
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65. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мехмед Руфиев Ахмедов, наследник на Мустафа
Ахмедов Солак (Мустафов), собственик на имот
с идентификатор 80546.16.50, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9290
66. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Милчо Григоров Манасиев, наследник на
Найден Здравков Найденов, собственик на имот
с идентификатор 80546.27.3, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9291
67. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Лъчезар Пламенов Джаков, наследник на
Вакла Василева Николова, собственик на имот
с идентификатор 80546.27.8, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9292
68. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
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(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Татяна Николаева Михайлова, наследник на
Николай Тодоров Димов, собственик на имот с
идентификатор 80546.28.42, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9293
69. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Мирослав Николаев Тодоров, наследник на
Николай Тодоров Димов, собственик на имот с
идентификатор 80546.28.42, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9294
70. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Боряна Янкова Борисова, наследник на
Янко Борисов Сотиров, собственик на имот с
идентификатор 80546.29.5, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9295
71. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от
км 318+820 до км 327+260, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ-
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общава на Борис Янков Борисов, наследник на
Янко Борисов Сотиров, собственик на имот с
идентификатор 80546.29.5, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9296
72. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Тотка Иванова Методиева, наследник на Георги Методиев Маринков, собственик на имот с
идентификатор 80546.29.19, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9297
73. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Гергана Борисова Методиева, наследник на
Георги Методиев Маринков, собственик на имот
с идентификатор 80546.29.19, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9298
74. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до
км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Юлка
Ангелова Исайева, наследник на Али Хюсеинов
Мола (Ангел Христов Манолов), собственик на
имот с идентификатор 80546.29.21, намиращ се в
землището на с. Черенча, община Шумен, област
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Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9299
75. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до
км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Фана
Маринова Христова, наследник на Али Хюсеинов
Мола (Ангел Христов Манолов), собственик на
имот с идентификатор 80546.29.21, намиращ се в
землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9300
76. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до
км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Асен
Христов Манолов, наследник на Али Хюсеинов
Мола (Ангел Христов Манолов), собственик на
имот с идентификатор 80546.29.21, намиращ се в
землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9301
77. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до
км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Румен
Христов Манолов, наследник на Али Хюсеинов
Мола (Ангел Христов Манолов), собственик на
имот с идентификатор 80546.29.21, намиращ се в
землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9302
78. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Катя Павлова Младенова, наследник на Бонка
Димит рова Павлова, собственик на имот с
идентификатор 80546.32.10, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9303
79. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Надя Стоянова Маринова, наследник на Али
Мустафов Караали (Алиев), собственик на имот
с идентификатор 80546.32.24, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9304
80. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Митко Ангелов Таков, наследник на Али
Мустафов Караали (Алиев), собственик на имот
с идентификатор 80546.32.24, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9305
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81. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Ася Мартинова Илиева, наследник на Али
Мустафов Караали (Алиев), собственик на имот
с идентификатор 80546.32.24, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9306
82. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Невена Мартинова Илиева, наследник на Али
Мустафов Караали (Алиев), собственик на имот
с идентификатор 80546.32.24, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9307
83. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мустафа Хюсеинов Дерменджиев, наследник на
Хюсеин Мустафов Дерменджи (Дерменджиев),
собственик на имот с идентификатор 80546.32.39,
намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област Шумен, за постановяването
на Решение № 527 на Министерския съвет от
26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9308
84. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
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до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Юрий Димитров Иларионов, наследник на Цона
(Цана) Илиева Димова, собственик на имот с
идентификатор 80546.32.41, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9309
85. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до
км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Фетие
Халидова Хасанова, наследник на Халид Ахмедов
Шабонов (Христо Михов Колев), собственик на
имот с идентификатор 17573.6.26, намиращ се в
землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9310
86. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до
км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Емилия
Миткова Ангелова, наследник на Халид Ахмедов
Шабонов (Христо Михов Колев), собственик на
имот с идентификатор 17573.6.26, намиращ се в
землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9311
87. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до
км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Милена
Цанева Исайева, наследник на Халид Ахмедов
Шабонов (Христо Михов Колев), собственик на
имот с идентификатор 17573.6.26, намиращ се в
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землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9312
88. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до
км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Николай
Цанев Христов, наследник на Халид Ахмедов
Шабонов (Христо Михов Колев), собственик на
имот с идентификатор 17573.6.26, намиращ се в
землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9313
89. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до
км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Гюнай
Илмиев Лютфиев, наследник на Халид Ахмедов
Шабонов (Христо Михов Колев), собственик на
имот с идентификатор 17573.6.26, намиращ се в
землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9314
90. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Емил Емилов Пехливанов, наследник на Ехлиман Ахмедов Келоглу (Кельолу), собственик на
имот с идентификатор 17573.7.14, намиращ се в
землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9315
91. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до
км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Сейде
Ехлиманова Ахмедова, наследник на Ехлиман
Ахмедов Келоглу (Кельолу), собственик на имот
с идентификатор 17573.7.14, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9316
92. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от
км 318+820 до км 327+260, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Кирил Христов Тотев, наследник
на Тотю Михов Тотев, собственик на имот с
идентификатор 17573.13.12, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9317
93. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Февзи Ахмед Ахмед, наследник на Бениде
Хюсеинова А хмедова, собственик на имот с
идентификатор 17573.13.14, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9318
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94. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Мюмюн Хакъ Якуб, наследник на Бениде
Хюсеинова А хмедова, собственик на имот с
идентификатор 17573.13.14, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9319
95. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Невзат Мюмюн Хаккъ, наследник на Бениде
Хюсеинова А хмедова, собственик на имот с
идентификатор 17573.13.14, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9320
96. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Кериме Мустафа Мехмедемин, наследник на
Мустафа Еминов Мехмедов, собственик на имот
с идентификатор 17573.13.15, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9321
97. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
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от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Галя Атанасова Исайева, наследник на Мустафа Еминов Мехмедов, собственик на имот с
идентификатор 17573.13.15, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9322
98. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Ася Ефтимова Ангелова, наследник на Мустафа Еминов Мехмедов, собственик на имот с
идентификатор 17573.13.15, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9323
99. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Нонка Йорданова Григорова, наследник на
Стоян Григоров Яначков, собственик на имот
с идентификатор 17573.13.45, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9324
10 0. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор на обект: АМ
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360
и от км 318+820 до км 327+260, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Жана Руменова Мартинова,
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наследник на Ибрям Мехмедов Пиров (Иван
Мартинов Пчеларов), собственик на имот с
идентификатор 17573.14.10, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9325
101. – А г енци я „Пътна инфрас т ру кт у ра“
в качеството си на инвеститор на обект: АМ
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от
км 318+820 до км 327+260, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Севдалина Мартинова Бюлбюл,
наследник на Ибрям Мехмедов Пиров (Иван
Мартинов Пчеларов), собственик на имот с
идентификатор 17573.14.10, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9326
102. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Хатидже Ибрям Хасан, наследник на Ибрям
Ибрямов Моллов (Йордан Йорданов Матев),
собственик на имот с идентификатор 17573.16.4,
намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област Шумен, за постановяването
на Решение № 527 на Министерския съвет от
26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9327
103. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор на обект: АМ
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от
км 318+820 до км 327+260, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Севдалина Стоянова Младенова,
наследник на Ибрям Ибрямов Моллов (Йордан
Йорданов Матев), собственик на имот с иден-
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тификатор 17573.16.4, намиращ се в землището
на с. Градище, община Шумен, област Шумен,
за постановяването на Решение № 527 на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9328
104. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до
км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Емин
Хюсеин Хюсеин, наследник на Ибрям Ибрямов
Моллов (Йордан Йорданов Матев), собственик на
имот с идентификатор 17573.16.4, намиращ се в
землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9329
105. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Фатмя Хюсеин Сабри, наследник на Хюсеин
Сюлеиманов Ибрямов, собственик на имот с
идентификатор 17573.16.12, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9330
106. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Румяна Радославова Илиева, наследник на Ибрям
Мехмедов Мехмедов (Илия Мирчев Маринов),
собственик на имот с идентификатор 17573.16.13,
намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област Шумен, за постановяването
на Решение № 527 на Министерския съвет от
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26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9331
107. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Айдън Сами Мехмед, наследник на Хасан
Мехмедов Комбуров (Камбуров), собственик на
имот с идентификатор 17573.16.16, намиращ се в
землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9332
108. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Асен Христов Минков, наследник на Мехрем
(Махрям) Хасанов Сюлейманов, собственик на
имот с идентификатор 17573.32.7, намиращ се в
землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9333
109. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Айша Хюсеин Халил, наследник на Мехрем
(Махрям) Хасанов Сюлейманов, собственик на
имот с идентификатор 17573.32.7, намиращ се в
землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9334
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110. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Богомил Георгиев Първанов, наследник на
Първан Иванов Стоянов, собственик на имот с
идентификатор 17573.32.18, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9335
111. – А г енц и я „Пътна инфрас т ру кт у ра“
в качеството си на инвеститор на обект: АМ
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от
км 318+820 до км 327+260, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ана Станоева Сиракова, наследник
на Осман Мехмедалиев Терлемез, собственик на
имоти с идентификатори 17573.14.14, 17573.16.87
и 17573.16.89, намиращи се в землището на
с. Градище, община Шу мен, област Шу мен,
за постановяването на Решение № 527 на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9336
112. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор на обект: АМ
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от
км 318+820 до км 327+260, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ана Якимова Сиракова, наследник
на Осман Мехмедалиев Терлемез, собственик на
имоти с идентификатори 17573.14.14, 17573.16.87
и 17573.16.89, намиращи се в землището на
с. Градище, община Шу мен, област Шу мен,
за постановяването на Решение № 527 на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9337
113. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
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(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Март ин Як имов Сираков, наследник на
Осман Мехмедалиев Терлемез, собственик на
имоти с идентификатори 17573.14.14, 17573.16.87
и 17573.16.89, намиращи се в землището на
с. Градище, община Шу мен, област Шу мен,
за постановяването на Решение № 527 на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9338
114. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Миролюба Христова Андонова, наследник на
Осман Мехмедалиев Терлемез, собственик на
имоти с идентификатори 17573.14.14, 17573.16.87
и 17573.16.89, намиращи се в землището на
с. Градище, община Шу мен, област Шу мен,
за постановяването на Решение № 527 на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9339
115. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Хюсмен Мехмедов Хюсеинов, собственик на
имоти с идентификатори 80546.27.34, 80546.28.3
и 80546.32.40, намиращи се в землището на
с. Черенча, община Шу мен, област Шу мен,
за постановяването на Решение № 527 на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9340
116. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
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Закона за държавната собственост съобщава на
Григор Весков Григоров, собственик на имоти
с идентификатори 07154.10.57 и 07154.11.26, намиращи се в землището на с. Буховци, община
Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527 на Министерския съвет от
26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9341
117. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Елена Цветкова Ганчева (Еленка Цвяткова
Гинчева), собственик на имоти с идентификатори
17573.16.141 и 17573.16.143, намиращи се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9342
118. – А г енци я „Пътна инфрас т ру кт у ра“
в качеството си на инвеститор на обект: АМ
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от
км 318+820 до км 327+260, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Радослав Иванов Цветков (Цвятков), собственик на имоти с идентификатори
17573.16.141 и 17573.16.143, намиращи се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9343
119. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мариана Димова Апостолова, собственик на
имот с идентификатор 46190.45.31, намиращ се
в землището на с. Макариополско, община Търговище, област Търговище, за постановяването
на Решение № 527 на Министерския съвет от
26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и час-
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ти от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9344
120. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до
км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Диян
Антонов Янков, собственик на имот с идентификатор 46190.46.39, намиращ се в землището
на с. Макариополско, община Търговище, област
Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9345
121. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Константин Герасимов Камов, собственик
на имот с идентификатор 07154.4.40, намиращ
се в землището на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването
на Решение № 527 на Министерския съвет от
26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9346
122. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Станислав Желев Папазов, собственик на имот
с идентификатор 07154.9.52, намиращ се в землището на с. Буховци, община Търговище, област
Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9347
123. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“

С Т Р.

114

ДЪРЖАВЕН

при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Александра Атанасова Андонова, собственик
на имот с идентификатор 07154.9.59, намиращ
се в землището на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването
на Решение № 527 на Министерския съвет от
26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9348
124. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Димитрина Георгиева Микова, собственик
на имот с идентификатор 07154.9.88, намиращ
се в землището на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването
на Решение № 527 на Министерския съвет от
26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9349
125. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Севдалина Христова Иванова, собственик
на имот с идентификатор 07154.10.39, намиращ
се в землището на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването
на Решение № 527 на Министерския съвет от
26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9350
126. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
„Златно Рало“ – ЕООД, собственик на имот с
идентификатор 80546.32.12, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
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на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9351
127. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Ясемин Неджмиева Аляйдинова, собственик на
имот с идентификатор 80546.32.13, намиращ се в
землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9352
128. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Детелина Димитрова Иванова, собственик на
имот с идентификатор 80546.32.17, намиращ се в
землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9353
129. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор на обект: АМ
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360
и от км 318+820 до км 327+260, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ибрям Мустафов Караосманов
(Игнат Маринов Емилов), собственик на имот с
идентификатор 80546.32.30, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9354
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130. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на „Хавъзоглу“ – ООД, собственик на имот с
идентификатор 17573.11.46, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9355
131. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Севдалинка Тотева Дишлиева, собственик на
имот с идентификатор 17573.12.25, намиращ се в
землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9356
132. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Ахмед Ахмедов Бекиров, собственик на имот с
идентификатор 17573.13.14, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9357
133. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
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Медиха Ахмедова Мюслюмова, собственик на
имот с идентификатор 17573.16.50, намиращ се в
землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9358
134. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Тонка Кирилова Димитрова, собственик на
имот с идентификатор 17573.32.3, намиращ се в
землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9359
135. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Йорданка Димитрова Христова, наследник на
Шабан Топал Хюсеинов, собственик на имот с
идентификатор 80546.27.3, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9360
136. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор на обект: АМ
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от
км 318+820 до км 327+260, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Андрей Алексиев Генчев, наследник на Али Мехмедов Генжа (Алекси Милев
Генчев), собственик на имоти с идентификатори
80546.27.34 и 80546.32.40, намиращи се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9361
137. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мариан Атанасов Марчев, наследник на Марчо
Атанасов Николов, собственик на имот с идентификатор 07154.12.16, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9362
138. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мариан Атанасов Марчев, наследник на Русен
Димитров Василев, собственик на имот с идентификатор 07154.12.20, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9363
139. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Светлана Марчева Евтимова, наследник на
Елиман Мустафов Гогов, собственик на имот с
идентификатор 07154.7.44, намиращ се в землището на с. Буховци, община Търговище, област
Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9364
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140. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“
в качеството си на инвеститор на обект: АМ
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360
и от км 318+820 до км 327+260, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Светлана Марчева Евтимова,
наследник на Мустафа Хасан Гогев (Хасанов
Гогов), собственик на имоти с идентификатори
07154.7.71 и 07154.12.33, намиращи се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9365
141. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Хубен Мартинов Иванов, наследник на Ибрям
Мехмедов Пиров (Иван Мартинов Пчеларов),
собственик на имот с идентификатор 17573.14.10,
намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област Шумен, за постановяването
на Решение № 527 на Министерския съвет от
26.07.2018 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9366
142. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до
км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Зюлбейде
Тахирова Тахирова (Зюлбие Кушоглу), наследник
на Тахир Ахмедов Тахиров и собственик на имот
с идентификатор 17573.14.12, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9367
143. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
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(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до
км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Халиме
Хаккъ Реджеб, наследник на Халид Ахмедов
Шабонов (Христо Михов Колев), собственик на
имот с идентификатор 17573.6.26, намиращ се в
землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9368
144. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Зорница Георгиева Георгиева, наследник на
Петра Цветкова Марчева, собственик на имот с
идентификатор 07154.9.87, намиращ се в землището на с. Буховци, община Търговище, област
Търговище, за постановяването на Решение № 527
на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9369
145. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Марчо Стоянов Марчев, наследник на Цветанка
Маркова Дойчева, собственик на имоти с идентификатори 17573.16.141 и 17573.16.143, намиращи
се в землището на с. Градище, община Шумен,
област Шумен, за постановяването на Решение
№ 527 на Министерския съвет от 26.07.2018 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9370
146. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260
(начало пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Йоана Якимова Сиракова, наследник на
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Осман Мехмедалиев Терлемез, собственик на
имоти с идентификатори 17573.14.14, 17573.16.87
и 17573.16.89, намиращи се в землището на
с. Градище, община Шу мен, област Шу мен,
за постановяването на Решение № 527 на Министерския съвет от 26.07.2018 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9371
17. – Техническият университет – София,
обявява конкурс за Инженерно-педагогическия
факултет в Сливен за главен асистент по професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика,специалност „Електрозадвижване“ – един за нуждите на катедра
„Електротехника, автоматика и информационни
технологии“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
отдел „Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.
9509
46. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за главен асистент в
област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1.
Медицина и научна специалност „Урология“
за нуждите на Клиниката по урология – един,
срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: София, бул. Тотлебен № 21,
тел. 9154 400.
9439
76. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за урбанизираните територии в землищата
на с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже
войвода, с. Крушевец, с. Равна гора, община
Созопол, с. Ново Паничарево, с. Писменово,
с. Ясна поляна, община Приморско, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
9438
4. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация (ИПР) на м. НПЗ Искър-север І, ІІ,
ІІІ част, УПИ „за транспортна инфраструктура
и озеленяване“, район „Искър“, за създаване на
нови УПИ ІІ-1108 „за транспортна инфраструктура, паркинг и озеленяване“ в кв. 23А и УПИ
ІV-1108 „за транспортна инфраструктура, паркинг
и озеленяване“ в кв. 11. Проектът е изложен в
район „Искър“. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Искър“.
9458
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82 . – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен усторойствен план – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. Ж.к.
Люлин център и Ж.к. Люлин – главен център,
в граници: бул. Панчо Владигеров, бул. Царица Йоанна и бул. Джавахарлал Неру, заедно с
план-схеми на инженерната инфраструктура.
Собствениците на поземлени имоти, включени
в съсобствени урегулирани поземлени имоти,
е необходимо да представят договори по реда
на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ. При непредставяне
на такива съсобствените урегулирани поземлени имоти ще бъдат изключени от плана за
регулация и застрояване. Проектът е изложен в
район „Люлин“. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Люлин“.
9459
188. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ във връзка
с т. 4.16 от заповеди № РД-46-494 от 22.08.2003 г.
на МЗГ и № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ
съобщава, че с протокол № 38 от 24.08.2018 г.
на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ са
приети проекти за ПНИ на: местност Кум тепе,
землище гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
№ 1571, 1585, 1221 и 1223 в изпълнение на влязло
в законна сила на 19.08.2008 г. решение № 1053
от 17.07.2008 г. по адм.д. № 57/2008 г. на Административния съд – Варна; местност Ментеше,
землище гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
№ 148, 192, 193, 195, 197, 520 и 403 в изпълнение
на влязло в законна сила на 1.11.2012 г. решение
№ 1259 от 27.05.2011 г. по адм.д. № 57/2011 г. на
Административния съд – Варна. Проектите за
изменение са изложени за разглеждане в Община
Аксаково, ет. 4, стая 2, дирекция „Устройство
на територията“. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения
по проектите до кмета на общината.
9455
95. – Община Алфатар на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за изменение на плана
за регулация в кв. 99 за УПИ І, УПИ VІ, УПИ
VІІ и УПИ VІІІ; кв. 99А за УПИ ІІ-1206, УПИ
ІІІ-1207 и УПИ VІ – „За залесителен пояс“, и
изменение на уличната регулация от ос. т. 253А,
ос. т. 264А до ос. т. 285 по регулационния план
на гр. Алфатар с възложител „Елица“ – ЕООД,
с управител Генка Ганчова Косева. Проектът се
намира в служба „Устройство на територията,
дирекция „Специализирана администрация“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
изработения проект до общинската администрация – гр. Алфатар.
9389
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82. – Община Белоградчик на основание
чл. 28б, а л. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е
изработен план за новообразуваните имоти за
земите по § 4к от ПЗРЗСПЗЗ на вилна зона
„Маркашница“, землище с. Чифлик, община
Белоградчик, област Видин, който е изложен
в Община Белоградчик. На основание чл. 28б,
ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по плана до кмета на общината.
9211
98. – Областният управител на област Благоевград на основание чл. 149, ал. 4 във връзка
с чл. 148, ал. 3, т. 1 и чл. 152 от ЗУТ обявява
на заинтересованите лица, че е издадено Разрешение за строеж № РС-049 от 22.10.2018 г. за
строителство на обект: „Изграждане на защитни
съоръжения срещу наводнения по р. Струма“,
в частта „Изграждане на защитни съоръжения
срещу наводнения по р. Струма с възстановяване
на праг № 2, община Благоевград, и дясна насипна дига при праг № 3, община Благоевград“.
Съгласно чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез областната администрация – Благоевград.
9465
8. – Община Болярово, отдел „УСТУ“, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите граждани, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за обект „Разширение на газопреносната мрежа в участъка
от българо-турската граница до компресорна
станция „Странджа“, етап „Преносен газопровод
от българо-турската граница до ГИС „Странджа“ и възел за включване към транзитните
газопроводи ТГ1 и ТГ2. Проектът се намира в
отдел „УСТУ“ при Община Болярово. Заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ могат да разгледат проекта и направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
9462
2. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация (ПУП – ПУР)
за трасе на нова обслужваща улица от о.т. 98 и
о.т. 99 по плана на Промишлена зона „Юг – Запад“, Бургас, до о.т. 1039 по плана на ж.р. Меден
рудник – Зона „Д“, Бургас. Проектът е изложен
за разглеждане в стая 409 в сградата на Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
9452
60. – Общинската служба по земеделие – Варна, на основание чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 във връзка
с чл. 28, ал. 3, т. 3 и чл. 18б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ
съобщава на всички заинтересувани лица, че
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във връзка с изработване на помощен план на
новообразуваните имоти и регистри към тях в
цифров и графичен вид на основание на разпоредбите на § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ ще се
извърши съвместно уточняване (анкетиране) на
границите на имотите, които са разположени
в територия по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за следните
землища в община Варна, област Варна: землище с. Константиново: местност Припек – част
от земеделски земи и част от селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ – поземлени
имоти с № 000203 и № 000202 по КВС; местност
Чешмите (Далън чешма и Чатал чешма) – поземлен имот № 000204 по КВС; местност Лазур – западната част от поземлен имот № 000193
и поземлен имот 000194 по КВС, и местност
Кривини – поземлен имот № 000196 по КВС;
землище гр. Варна: местност ВЗ Варна – част,
съставляваща поземлени имоти с идентификатори 10135.2564.60, 10135.2564.66, 10135.2564.67,
10135.2564.68, 10135.2564.70, 10135.2564.83 по КК;
землище гр. Варна, район „Приморски“, кв. Виница:
КК Чайка, съставляваща КР 2571, 2572 и 2573 по
КК; местност Долна Трака – част от селищно
образувание, съставляваща поземлени имоти
№ 76, 77, 78, 163, 219, 220 и 6513 (северна част),
попадащи в КР 2566 по КК; местност Розмарин,
съставляваща КР 2026 по КК – поземлен имот
с идентификатор 10135.2026.107 по КК; местност
Баба Алино – поземлени имоти № 15, 16, 17,
18, 19, 21 и 22 в КР 2615 и поземлени имоти
№ 20, 23, 27, 28 в КР 2515 по КК; местност
Драгу дере – поземлени имоти № 1, 2, 3, 4 и 5
в КР 2053 по КК; местност Горна Трака – Разклона, съставляваща КР 2013 по КК – поземлени имо т и с и ден т ификат ори 10135.2013.5,
101 35. 2 01 3. 21 , 101 35. 2 01 3. 2 2 , 101 35. 2 01 3. 2 3 ,
1035.2013.24, 10135.2013.25 и 10135.203.26 по КК;
землище гр. Варна, район Аспарухово, кв. Галата: местност Мара Сарта, съставляваща КР
5422 по КК – поземлен имот с идентификатор
10135.5422.1 по КК. Уточняването на границите на земеделските земи (анкетирането) ще се
извърши по график, който започва 14 дни след
обнародването в „Държавен вестник“. Графикът ще е изложен на информационните табла в
сградите на ОСЗ – Варна, кметство с. Константиново, район „Аспарухово“, район „Приморски“
и Община Варна. При явяване за анкетиране
бившите собственици да предоставят на фирмата
изпълнител решенията на ПК (ОСЗ) – Варна, за
признати права на собственост в територии по
§ 4 от ПЗРЗСПЗЗ, а ползвателите – документите
за права върху имота (заповед на кмета, удостоверения, протоколи за оценка, вносни бележки
за плащане, нотариални актове и други документи). Земите с неустановени граници поради
неявяване на заявители или упълномощени от
тях лица на основание чл. 18д, ал. 5 от ППЗСПЗЗ
се предоставят за стопанисване от общината.
9474
6. – Община гр. Етрополе, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за трасе на 3 нови горски пътища, преминаващи
през поземлени имоти, горска територия, частна общинска собственост, № 533008 и 600005,
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землище на с. Брусен, част от КПИИ за обект
„Изграждане на нови горски пътища за противопожарни нужди в землището на с. Брусен,
община Етрополе“. Проектът и придружаващата
го документация са изложени в сградата на общинската администрация, ет. 1, стая № 102. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения и предложения по проекта до
общинската администрация.
9451
94. – Община гр. Лясковец, област Велико
Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че е изготвен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за техническа инфраструктура – трасе за външна
канализация за поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с
№ 44793.113.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Лясковец, местност Добревец. Трасето на техническата
инфраструктура е отразено в графичната част
на изготвения парцеларен план със съответния
цвят. Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта на ПУП – ПП, в стая № 17 на
Община Лясковец и на основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по него до общинската администрация.
9453
35. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за определяне на трасе и сервитут на обект:
Електрозахранване от ПИ 23251.31.5. по ККР
на с. Драгичево, община Перник, до УПИ І149.7, 149.10, 149.15, кв. 256 – „За бензиностанция,
газостанция и търговски обект“, по регулационния план на гр. Перник, кв. Изток. Трасето
и сервит у т ът на подземен кабел 20 kV тип
САХЕкТ 3×1×185 мм 2 засягат ПИ 23251.31.5 по
ККР на с. Драгичево, община Перник, и ПИ
55871.118.68, ПИ 55871.149.13 по ККР на гр. Перник до УПИ І-149.7, 149.10, 149.15, кв. 256 – „За
бензиностанция, газостанция и търговски обект“,
гр. Перник, кв. Изток. Проектът за ПУП – ПП е
изложен в стая № 5, ет. 12, отдел „Устройство на
територията“ в сградата на Община Перник. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП – ПП до общинската администрация – Перник.
9517
61. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) извън границите на урбанизираните територии за обект:
Външно електрозахранване на второстепенна
сграда в ПИ № 611, с. Боснек, ЕК АТТЕ 05760,
община Перник. Трасето и сервитутът на ел.
кабел НН 1 kV/ВЕУП засяга ПИ 000210 (нов
№ 05760.2.210), ПИ 002010 (нов № 05760.2.10), ПИ
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070059 (нов № 05760.70.59) по КВС на с. Боснек,
община Перник. Дължината на трасето на въздушна кабелна линия НН 1 kV е 161 м, общата
площ сервитутна зона е 0,868 дка. Проектът за
ПУП – ПП е изложен в стая № 5, ет. 12, отдел
„Уст ройство на територи ята“ в сг радата на
Община Перник. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до
общинската администрация – Перник.
9518
39. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани
лица, че е изработен проект за изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
(ПУП – ПР) за част от кв. 19, 22 и 27 по плана
на Младежки хълм, гр. Пловдив. Проектът е
изложен за запознаване в район „Централен“
при община Пловдив, ул. Хр. Г. Данов № 39. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
чрез район „Централен“ до Община Пловдив.
9454
4. – Община гр. Пещера, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за цифровизация на действащ
ПУП – ПР на гр. Пещера и адаптирането му с
действащата кадастрална карта на гр. Пещера,
одобрени със заповеди № РД-18-11 от 10.07.2013 г.
и РД-18-14 от 20.06.2014 г. Справки относно изработения проект могат да бъдат направени в
сградата на общинската администрация, ет. ІІ,
стая 8. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
9456
29. – Общинската служба по земеделие –
с. Аврен, област Варна, на основание чл. 18д,
ал. 4, 5 и 6 във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 3 и
чл. 18б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички
заинтересувани лица, че във връзка с изработването на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри към тях в цифров
и графичен вид на основание разпоредбите на
§ 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ ще се извърши съвместно уточняване (анкетиране) на границите
на имотите, които са разположени в територии
по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за следните землища в
община Аврен, област Варна: землище с. Близнаци – местност Чамурлията, поземлен имот
с идентификатор 04426.504.1 по кадастралната
карта, местност Зорница, обхващаща следните
поземлени имоти: идентификатор 04426.507.1,
идентификатор 04426.506.1 по кадастралната
карта и имот с № 000235 по КВС, отговарящ
на част, попадаща в действащия регулационен
план на с. Близнаци, включваща част от кв. 45А:
част от УПИ XVIII-711, част от УПИ XIX-712,
част от УПИ XX-713, част от УПИ XXI-714
и част от УПИ IX-652; землище с. Бенковски –
СО „Вейсала“ – поземлен имот с идентификатор 03811.91.1, СО „Здравешка чешма“ (Ташлъ

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

кайряк), обхващаща поземлен имот с идентификатор 03811.98.187 и имот с идентификатор
03811.99.191 по кадастралната карта; землище
с. Добри дол – местност Здравешка чешма (Ташлъ
кайряк), обхващаща поземлени имоти по КВС с
№ 000031 и № 000041; землище с. Здравец – местност Мералъка, обхващаща поземлени имоти
с идентификатор 30627.191.144 и идентификатор
30627.166.145 по кадастралната карта. Уточняването на г раниците на земеделск ите земи
(анкетирането) ще се извърши по график, който
започва 14-дни след обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Графикът ще е изложен на
информационните табла в сградите на ОСЗ – с.
Аврен, община с. Аврен, кметствата на с. Близнаци, с. Бенковски, с. Здравец и с. Добри дол. При
явяване за анкетиране бившите собственици да
предоставят на фирмата изпълнител решенията
на ПК (ОСЗ) – с. Аврен, за признато право на
собственост в територии по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ,
а ползвателите – документите за права върху
имота (заповед на кмета, удостоверения, протоколи за оценка, вносни бележки за плащане,
нотариални актове и други документи). Земите
с неустановени граници поради неявяване на
заявители или упълномощени от тях лица на
основание чл. 18д, ал. 5 от ППЗСПЗЗ се предоставят за стопанисване от общината.
9445

С ЪД И Л И Щ А
818. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289
от ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през декември
2018 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 3.12.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2668/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
332/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Рубин – 33“ – ООД, с управител
Иван Николов Марев чрез адвокат Мариана
Брага, София, ул. Славянска 5, ет. 5, офис 30 – 32,
срещу „Българо-американска кредитна банка“ – АД, чрез адвокат Александър Кацарски,
София, ул. Парчевич 27; „Аери Билд“ – ЕООД,
в несъстоятелност, чрез адвокат Румен Николов,
София, ул. Врабча 12А.
Първо търговско отделение, 2687/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1878/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „А вамед“ – ЕООД, с управител
З л ат о м и р а Х р и с т о в а Де м е рд ж и ев а-В а с ев а
чрез адвокат Красимир Янев, София, ул. Свиленица 14, вх. Б, ап. 18, срещу „Софпартнерс
груп“ – ООД, с управител Светослав Иванов
Златев чрез адвокат Мария Петрова, София,
ул. Триадица 6, ет. 1, офис 108.
Първо търговско отделение, 2751/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
887/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Димитър Илиев Илиев чрез адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо
Белчев 2, 4-ти полуетаж, офис 4, срещу ЗАД
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„Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2,
и трета страна „ДЗИ – Общо засраховане“ – АД,
София, ул. Георги Бенковски 3.
Първо търговско отделение, 3007/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
160/2017 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Престиж 98“ – ООД, с управител
Иван Илиев Великов чрез адвокат Петър Шидеров, Сливен, ул. Хаджи Димитър 14, ет. 2,
срещу „Гитекс“ – ЕООД, чрез адвокат Здравка
Марчева, Бургас, ул. Сердика 2Б, ет. 1; „Евими“ – ЕООД, с управител Евгени Димитров
Нешев, Бургас, ул. Болярска 16.
Първо търговско отделение, 3097/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6149/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „БТК НЕТ“ – ЕООД, с управител
Пламен Йорданов Василев чрез адвокат Емил
Емануилов, София, ул. Проф. Фритьоф Нансен 37А, ет. 5, срещу Ангел Николов Донов и
Кристи Христова Маринова, заедно упражняващи правомощията на синдик на „Корпоративна
търговска банка“ – АД, в несъстоятелност, чрез
адвокат А лбена Николова, Софи я, ул. Граф
Игнатиев 10.
Първо т ърговско отделение, 45/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
115/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Кий Дизайн“ – ЕООД, с управител Михаил Дончев Миков чрез адвокат Иван
Демерджиев, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3,
срещу Елмира Руменова Рачева чрез адвокат
Искра Онцова, София, ул. Цар Самуил 26, вх. Б,
ет. 3, ап. 18, и трета страна Андон Хрисков
Хрисков чрез адвокат Марта Божикова Пловдив,
ул. Петър Парчевич 2, Бизнес център, офис 302.
Първо търговско отделение, 518/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2001/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Евгени Борисов Евгениев чрез
а д вок ат Ви х ър На й денов, С офи я, ул. И ва н
Денкоглу 7, ет. 4, ап. 9, срещу „Застрахователно дружество Евроинс“ – АД, с изпълнителни
директори Йоанна Цонева и Румяна Бетова,
София, бул. Христофор Колумб 43.
НА 3.12.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1417/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12432/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Яна Ивайлова Терзийска чрез адвокат
Йорданка Бекирска, София, ул. Ген. Гурко 49А,
ет. 3, ап. 7, срещу Столична община – район
„Студентски“, София, ж.к. Студентски град,
бл. 5; Столична община – район „Под уяне“,
София, ул. Плакалница 51, и контролираща
страна Върховна касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1511/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 475/2017 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Димитър Петров Богдев,
дейс т ва щ ч рез замес т н и к-нас т ой н и к Пе т ър
Андонов Иванов, назначен за особен представител по реда на чл. 169, ал. 1, изр. 2 от СК
чрез адвокат Мария Тодорова, Варна, ул. Проф.
Константин Иречек 18, ет. 2, офис 1, срещу Йорданка Димитрова Богдева чрез адвокат Христо
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Соколарски, Варна, бул. Съборни 23; Пламен
Димитров Янков чрез адвокат Гинка Янкова,
Варна, бул. Владислав Варненчик 55, офис 414;
Гинка Добрева Янкова, Варна, бул. Владислав
Варненчик 55, ет. 4, офис 414.
НА 3.12.2018 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1046/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1687/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ – ООД, Варна, ул. Прилеп 33, срещу Мариан
Павлов Маринов чрез адвокат Драгомир Димов,
Варна, бул. Сливница 100А.
Четвърто гражданско отделение, 2176/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 21/2018 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от Артур Дунамалян чрез
адвокат Мариана Вергилова, София, ул. Алабин 50А, ет. 3, офис 17, срещу Венцислав Личков
Иванов чрез адвокат Иво Иванов, Търговище,
ул. Лилия 4, вх. А, ет. 1, офис 1; Ивелина Личкова Цекова чрез адвокат Мариян Минков, София, бул. Витоша 71, ет. 1, ап. 1; Личко Цеков
Иванов чрез адвокат Мариян Минков, София,
бул. Витоша 71, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 2250/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 9/2018 по описа на Софийски окръжен
съд, подадена от Димитър Божидаров Димов
чрез адвокат Кругер Милованов, София, ул. Хан
Аспарух 60, ет. 3, срещу „К лайммат“ – ООД,
чрез адвокат Петя Симеонова, София, бул. Цариградско шосе 111В, ет. 3, Колайдър Активити
център.
НА 4.12.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1626/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 566/2017 по описа на Окръжен съд
Перник, подадена от Веселин Христов Стоев
чрез адвокат Васил Василев, София, ул. Дамян
Груев 10 – 12, ет. 6, офис 27; Йорданка Драганова Стоева чрез адвокат Васил Василев, София,
ул. Дамян Груев 10 – 12, ет. 6, офис 27, срещу
Стоян Миланов Лепоев чрез адвокат Георги
Василев, София, ул. Лавеле 38, ет. 2, ап. 5; Вера
Миланова Лепоева-Радкова чрез адвокат Георги
Василев, София, ул. Лавеле 38, ет. 2, ап. 5.
НА 5.12.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 559/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12599/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Групама Застраховане“ – ЕА Д,
София, бул. Цариградско шосе 47А, блок В, ет. 3,
срещу Георги Цветков Николов чрез адвокат
Веска Волева, София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 2180/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 271/2017 по описа на Окръжен съд
Шумен, подадена от Борислав Петров Златев
чрез адвокат Елена Илиева Златева, Варна,
ул. Дунавски лебед 7, ет. 3, ап. 110, срещу ЕТ
„Вълко Вълканов“, представляван от Вълко Въл-
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канов чрез адвокат Светлена Бъчварова, Шумен,
ул. Добри Войников 9 – 13, ет. 2, кантора 23.
Четвърто гражданско отделение, 2262/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1242/2017 по описа на Окръжен съд
Стара Загора, пода дена от Прок у рат у ра на
Република България, София, бул. Витоша 2;
Айдън Алиосман Коркмаз чрез адвокат Анелия
Станчева, Казанлък, ул. Кирил и Методий 5,
ет. 2, офис 7; Деян Минчев Чавдаров чрез адвокат Анелия Станчева, Казанлък, ул. Кирил
и Методий 5, ет. 2, офис 7; Инан Шевкет Бюлбюл чрез адвокат Анелия Станчева, Казанлък,
ул. Кирил и Методий 5, ет. 2, офис 7; Кадир
Назим Мурад чрез адвокат Анелия Станчева,
Казанлък, ул. Кирил и Методий 5, ет. 2, офис 7;
Бекир Мустафов Юсуфов чрез адвокат Анелия
Станчева, Казанлък, ул. Кирил и Методий 5,
ет. 2, офис 7; Садъка Кадирова Юсуфова чрез
адвокат Анелия Станчева, Казанлък, ул. Кирил
и Методий 5, ет. 2, офис 7; Рюстем Мехмед Кючук чрез адвокат Анелия Станчева, Казанлък,
ул. Кирил и Методий 5, ет. 2, офис 7; Сергей
Мартинов Солаков чрез адвокат Анелия Станчева, Казанлък, ул. Кирил и Методий 5, ет. 2,
офис 7; Сунай Осман Неби чрез адвокат Анелия
Станчева, Казанлък, ул. Кирил и Методий 5,
ет. 2, офис 7; Хюсеин Айдън Чавуш чрез адвокат Анелия Станчева, Казанлък, ул. Кирил и
Методий 5, ет. 2, офис 7.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2511/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
543/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Столична община чрез адвокат
Делина Павлова, София, бул. Княз Ал. Дондуков
13, ет. 2, срещу „София крематориум“ – А Д,
Софи я, ул. Заводска 14; „СК У Т У М“ – ООД,
Италия, чрез адвокат Иван Бойчев, София,
бул. Патриарх Евтимий 66, ет. 1, ап. 3.
Второ търговско отделение, 587/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
197/2017 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „СИУС“ – ООД, чрез адвокат Катерина Граматикова, София, ул. Хан Крум 25,
срещу „СВ Модулпродукшън“ – ГмбХ, Австрия,
чрез адвокат Евгений Мосинов, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1.
Второ търговско отделение, 871/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3105/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от Феим Рамаданов Илязов чрез адвокат
Пламен Найденов,Бургас, ул. Васил Априлов 18,
ет. 3, офис 6; Назифе Ахмедова Илязова чрез
адвокат Пламен Найденов, Бургас, ул. Васил
Априлов 18, ет. 3, офис 6, срещу Застрахователна
компания „Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни
връх 51Д, и трета страна Иво Йорданов Генов,
Бургас, ул. Александровска 101, затвора.
Второ търговско отделение, 896/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1686/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Мирчо Митков Мирчев чрез адвокат Георги Динев, София, ул. Владайска 49,
ет. 1, срещу Застрахователно дружество „Бул
Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 2.
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НА 5.12.2018 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1199/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2914/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Васил Димитров Апостолов, Асеновград, ул. Отец Паисий 20, срещу „ДЗИ – Общо
застраховане“ – ЕАД, София, ул. Г. Бенковски
3; Гаранционен фонд, София, бул. Граф Игнатиев 2, ет. 4.
НА 6.12.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3844/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1169/2017 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, подадена от Димитър Денев Димитров
чрез адвокат Иван Русчев, София, ул. Славянска
29А, ет. 4, офис 16, срещу министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез
главен юрисконсулт Ваня Василева Панова,
Стара Загора, Областна администрация – Стара
Загора, бул. Цар Симеон Велики 108; Красимира
Кунева Казакова чрез адвокат Мирослава Йорданова Гачева, Стара Загора, ул. Сава Силов 66,
ет. 1, ап. 1; Георги Иванов Казаков чрез адвокат
Мирослава Йорданова Гачева, Стара Загора,
ул. Сава Силов 66, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 4081/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 11099/2015 по оп иса на С офи йск и
градски съд, подадена от Димитър Николаев
Димитров чрез особен представител Антония
Димова, София, ул. Ами Буе 10 – 12, вх. Б, ет. 2,
офис 35, срещу „ЧЕЗ Електро България“ – АД,
София, ул. Цариградско шосе 159, Бенч Марк
бизнес център.
Четвърто гражданско отделение, 4962/2017,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 1142 8/2016 по оп иса на С офи йск и
градски съд, подадена от Симеон Рачев Миков
чрез адвокат Пламен Георгиев Русев, София,
ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, срещу
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 603/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
163/2017 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Ясен Маринов Лозанов чрез адвокат
Марине Галева, Добрич, ул. Д-р К. Стоилов 5,
ет. 1, офис 8, срещу „Евротранс“ – ЕООД, чрез
адвокат Михаил Иванов, Варна, ж.к. Чайка,
бл. 23, вх. А, ап. 10 – партер.
Четвърто гражданско отделение, 915/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
459/2017 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Йорданка Огнянова Стоянова
чрез адвокат Цветомира Йорданова-Атанасова,
Велико Търново, ул. Никола Габровски 1, ет. 2,
офис 6, срещу „Кармела – 2000“ – ООД, чрез
адвокат Габриела Асенова Николова, Велико
Търново, ул. България 8, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1144/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 474/2017 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Стоян Христов Николов чрез адвокат Юлия Асенова Данова, Варна, бул. Христо
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Ботев 8, ет. 4, срещу Областна дирекция на
МВР – Варна, ул. Цар Калоян 2.
Четвърто гражданско отделение, 1262/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1962/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Евро – Балканска търговия – ЕБТ“ – ЕООД, чрез адвокат Никола Дончев Гогов, София, ул. Д-р Христо Стамболски 3,
ет. 3, срещу „Билдинг Комерс 99“ – ЕАД, чрез
адвокат Йорданка Тодорова, София, ж.к. Красно
село, бл. 189, вх. Б, ап. 11.
Четвърто гражданско отделение, 1353/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3068/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Петя Димитрова Петакова
чрез адвокат Галин Георгиев Манолов, София,
бул. А л. Стамболийски 32, вътрешна сграда,
ет. 3, адвокатска кантора; Лъчезара Ангелова
Апостолова, действаща със съгласието на своята
майка Петя Димитрова Петакова, чрез адвокат Галин Георгиев Манолов, София, бул. Ал.
Стамболийски 32, вътрешна сграда, ет. 3, адвокатска кантора; Апостол Ангелов Апостолов
чрез адвокат Галин Георгиев Манолов, София,
бул. А л. Стамболийски 32, вътрешна сграда,
ет. 3, адвокатска кантора, срещу Росен Бориславов Димитров, Кюстендил, ул. Пролет 15;
Елза Димитрова Стоянова, Кюстендил, ул. Гоце
Делчев 33, и страна Дирекция „Социално подпомагане“ – Айтос, ул. Васил Левски 3.
НА 6.12.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1961/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1869/2017 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ – АД, Варна, Летище Варна; Летище
Пловдив чрез адвокат Паскал Гонов, Варна,
ул. Братя Шкорпил 26А, ет. 4, офис 16 – 17,
АД „Басаров и Гонов“, срещу държавата чрез
министъра на транспорта, информационните
технолигии и съобщенията, София, ул. Дякон
Игнатий 9.
НА 10.12.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2470/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2630/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Застрахователно дружество Евроинс“ –  АД, София, бул. Христофор Колумб 43,
срещу Сашо Андреев Стефанов чрез адвокат
Стоян Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2а,
ет. 8; Фатме Ариф Кушев чрез адвокат Стоян
Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2а, ет. 8;
Донка Великова Пачилиева чрез адвокат Стоян
Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2а, ет. 8;
Донка Великова Пачилиева, лично, майка и
законен представител на Фатме Донкова Великова чрез адвокат Стоян Чаталбашев, София,
ул. Клокотница 2а, ет. 8.
Първо търговско отделение, 213/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1587/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Хета Асет Резолюшън Ауто Българи я“ – ЕООД, Софи я, ул. Лисец 7, а п. 3,
срещу Георги Иванов Георгиев чрез адвокат
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Десислава Левиева, София, ж.к. Яворов, бл. 41,
вх. А, офис 1; „Строително-предприемачески
холдинг“ – ЕООД, София, ул. Яворов, бл. 41,
вх. А, ет. 1.
НА 11.12.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 4119/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15/2017 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Ирена Стефанова Иванова чрез
адвокат Калина Гашева, Лом, ул. П. Берковски
1, срещу „Агро Финанс“ – АДСИЦ, Пловдив,
бул. Дунав 5, и трета страна „Елтауър“ – ЕООД,
София, ж.к. Люлин, бл. 16, вх. Б, ап. 36.
Първо гражданско отделение, 4324/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2892/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Владимир Валериев Панайотов чрез
адвокат Лидия Чукова, Асеновград, ул. Изложение 17; Даниела Ангелова Панайотова чрез
адвокат Лидия Чукова, Асеновград, ул. Изложение 17, срещу Васил Неделчев Слабаков чрез
адвокат Кольо А ндреев, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 48, ет. 1, оф. 111; Ангелина Тодорова
Димитрова, Асеновград, ж.к. Изток 10, вх. А,
ет. 4, ап. 7; Лилия Сотирова Слабакова чрез
адвокат Кольо А ндреев, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 48, ет. 1, офис 111; Марийка Господинова Киткова чрез адвокат Кольо Андреев,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 48, ет. 1, офис 111;
Георги Костадинов Китков чрез адвокат Кольо
Андреев, Пловдив, ул. Райко Даскалов 48, ет. 1,
офис 111; Емил Костадинов Китков чрез адвокат
Кольо Андреев, Пловдив, ул. Райко Даскалов
48, ет. 1, офис 111; Николай Костадинов Слабаков чрез адвокат Кольо Андреев, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 48, ет. 1, офис 111; Лилия
Николова Найденова чрез адвокат Кольо Андреев, Пловдив, ул. Райко Даскалов 48, ет. 1,
офис 111; Трайка Николова Траева чрез адвокат
Кольо Андреев, Пловдив, ул. Райко Даскалов
48, ет. 1, офис 111; Галина Николова Йорданова
чрез адвокат Кольо Андреев, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 48, ет. 1, офис 111; Марияна Николова Атанасова чрез адвокат Кольо Андреев,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 48, ет. 1, офис 111;
Георги Николов Вълнев, Пловдив, ул. Свищов
18; Таня Василева Слабакова, Пловдив, ул. Академик Петър Динеков 3, ет. 2, ап. 22; Милена
Петрова Комитова чрез адвокат Кольо Андреев,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 48, ет. 1, офис
111; Мариана Петрова Слабакова чрез адвокат
Кольо Андреев, Пловдив, ул. Райко Даскалов
48, ет. 1, офис 111; Ралица Александрова Хубенова, София, бул. Рожен 18; Петя Александрова
Петкова чрез адвокат Кольо Андреев, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 48, ет. 1, офис 111; Силвана
Александрова Слабакова, Пловдив, ул. Академик
Петър Динеков 13, ет. 5, ап. 85.
Първо гражданско отделение, 4400/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
966/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Пламен Кондов Венков чрез адвокат
Стефан Дюлгеров, Варна, ж.к. Младост, бл. 138,
вх. 2, ет. 1, ап. 26, срещ у Виолета Добрева
Петрова чрез адвокат Диана Белчева, Варна,
ул. Поп Харитон 22.
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Първо гражданско отделение, 4928/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1112/2016 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Константин Николов Гребенаров чрез
адвокат Денка Пенева, Бургас, ул. Васил Левски
15а; Ева Николова Сарова чрез адвокат Денка
Пенева, Бургас, ул. Васил Левски 15а, срещу
Георги Кочев Манолакиев чрез адвокат Марина
Маврова, Бургас, ул. Патриарх Евтимий 2; Пенка Крумова Манолакиева чрез адвокат Марина
Маврова, Бургас, ул. Патриарх Евтимий 2.
Първо гражданско отделение, 5091/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
401/2016 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от „АСФА“ – ООД, чрез адвокат Георги
Маринов, София, ул. Г. С. Раковски 13, офис 8,
срещу Мариана Стоянова Христова чрез адвокат Людмила Дякова, Сливен, ул. Славянска 3;
Иван Кирилов Христов чрез адвокат Людмила
Дякова, Сливен, ул. Славянска 3.
Първо гражданско отделение, 163/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
619/2017 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Младен Георгиев Китов чрез адвокат
Надежда Стоянова, Хасково, ул. Христо Ботев
1, офис 109, срещу Теню Георгиев Колев чрез
адвокат Юрий Манолов, Хасково, бул. Съединение 10, вх. А, ет. 2, офис 35; Ралица Тенева
Георгиева-Нешева чрез адвокат Юрий Манолов,
Хасково, бул. Съединение 10, вх. А, ет. 2, офис
35; Калина Тенева Георгиева чрез адвокат Юрий
Манолов, Хасково, бул. Съединение 10, вх. А,
ет. 2, офис 35.
Първо гражданско отделение, 219/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
994/2017 по описа на Ок ръжен съд Бу ргас,
подадена от Румяна Панайотова Панайотова
чрез адвокат Добрила Василева, София, ул. Цар
Асен 2, срещу Стефчо Тодоров Еремиев чрез
адвокат Жанета Иванова, Несебър, ул. Иван
Вазов 4.
Първо гражданско отделение, 638/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
319/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Хеброс – 89“ – ООД, чрез адвокат
Стефан Вълчев, Пловдив, ул. Хан Пресиян 13,
срещу Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, Пловдив.
Първо гражданско отделение, 1149/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
424/2017 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Анелина Петрова Николова чрез адвокат Албена Енчева, Русе, ул. Хан
Аспарух 31, ет. 5, срещу Иван Стефанов Иванов
чрез адвокат Красимира Петрова, Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39, ет. 3, офис 313.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 89/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
132/2017 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Назмие Мехмед Дурмуш чрез адвокат
Дария Йорданова Кръпова, Кърджали, ул. Сан
Стефано 16А, срещу Зоя Владимирова Христова
чрез адвокат Димитър Шереметев, Кърджали,
бул. България 47, комплекс „Орфей“, офис 5.
Трето гражданско отделение, 313/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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13814/2 016 по оп иса на С офи йск и г ра дск и
съд, подадена от „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, София, ул. Иван Вазов 3, срещу
Марийка Николова Маринова чрез адвокат
Михаил Леденов Николов, София, бул. Витоша
78, партер.
Трето гражданско отделение, 567/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
490/2017 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Николай Милославов Славов, Бургас,
ул. Ген. Гурко 18, ет. 2, срещу Даринка Василева
Димитрова чрез адвокат Грета Пенчева Петрова,
Русе, ул. Александровска 62, ет. 3; Нина Василева
Димитрова чрез адвокат Грета Пенчева Петрова,
Русе, ул. Александровска 62, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 612/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2851/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от Севджан Османов Хакъев чрез адвокат
Росен Иванов Тодоров, Бяла Слатина, пл. Екзарх
Йосиф І № 2, ет. 2, срещу „Ти Еф Ти“ – ООД,
чрез адвокат Теодора Захариева Паликрушева,
София, ул. Цар Самуил 2, ет. 1, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 1388/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7321/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Контролтест“ – ООД, чрез адвокат
Красимир Милев, София, ул. Кърниградска 8,
срещу Савчо Стойчев Стойчев чрез процесуален представител Емилия Сиракова, Варна,
бул. Христо Ботев 10, ет. 4, офис 7.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2775/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
177/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Теньо Недялков Тенев чрез адвокат Красимир Георгиев Марков, Стара Загора,
ул. Промишлена 20; Ж ивка Славова Тенева
чрез адвокат Красимир Георгиев Марков, Стара
Загора, ул. Промишлена 20, срещу „Райфайзенбанк (България)“ –   ЕАД, София, ул. Никола
Вапцаров 55.
Второ търговско отделение, 3180/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5755/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Теси“ – ООД, в ликвидация, чрез
адвокат Александър Кацарски, София, ул. Парчеви ч 27; Краси м и р Вел и ч ков М и т ев ч рез
адвокат Цветелина Гоцова, София, ул. Златен
рог 20 – 22, ет. 7, срещу „Арома“ – А Д, чрез
адвокат Александър Кацарски, София, ул. Парчевич 27; „Синел“ – АД, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 109, вх. А, ет. 2, ап. 7.
Второ търговско отделение, 520/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1286/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Назиле Мехмедова Муманова чрез
адвокат Ирина Стоева, София, ул. Сан Стефано 17, ет. 3; Рабия Мухамерова Ферадова чрез
законния си представител и майка Назиле Мехмедова Муманова чрез адвокат Ирина Стоева,
София, ул. Сан Стефано 17, ет. 3; Ферхад Мухамеров Ферадов чрез законния си представител
и майка Назиле Мехмедова Муманова чрез
адвокат Ирина Стоева, София, ул. Сан Стефано
17, ет. 3; Равия Ахмедова Илиева чрез адвокат
Ирина Стоева, Софи я, ул. Сан Стефано 17,
ет. 3, срещу Сдружение „Национално бюро на
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българските автомобилни застрахователи“ чрез
адвокат Матилда Костова, Софи я, ул. Узунджовска 16, ет. 3, и трета страна ЗАД „Булстрад
Виена Иншурънс Груп“, София, пл. Позитано 5.
Второ търговско отделение, 527/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3690/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Корпоративна търговска банка“ – АД
(в несъстоятелност), със синдици заедно Ангел
Николов Донов и Кристи Христова Маринова,
София, ул. Граф Игнатиев 10, срещу „Трейс Груп
Холд“ – АД, с изпълнителен директор Мирослав
К. Манолов чрез адвокат Петър Славов, София,
ул. Златен рог 16А, ет. 8, оф. 12.
НА 11.12.2018 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1252/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5667/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Столична община чрез адвокат
Андрей Вичев, София, бул. Княз Ал. Дондуков
13, ет. 2, срещу „МТК Транс“ – ЕООД, чрез
адвокат Иглика Мишева, София, ул. Христо
Белчев 22б, ет. 1, ап. 1.
Второ търговско отделение, 1825/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
278/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Емералд груп“ – ООД (в несъстоятелност), чрез адвокат Даниел Тихомиров Стоянов, Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39,
срещу „ПроКредит Банк (България)“ – ЕА Д,
София, район „Възраждане“, бул. Тодор Александров 26; „ВТ Роял истейд“ – АД, Велико Търново,
ул. Ал. Стамболийски 3; Бранимир Николаев
Балачев –  синдик на „Емералад груп“ – ООД (в
несъстоятелност), Варна, ул. Парижка комуна 2.
НА 12.12.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4570/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
388/2017 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Георги Георгиев Радин чрез адвокат Илия Колчев, Пазарджик, ул. Шейново
12, срещу Милена Колева Радина чрез адвокат
Пет ър Мулеш ков, Па на г юрище, ул. Нис т ор
Р у жеков 12, и ст рана Ди рек ц и я „Соц иа лно
подпомагане“ – Панагюрище, ул. Д-р Лонг 3.
Трето гражданско отделение, 4951/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
543/2015 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Божидар Стефанов Цветанов чрез
адвокат Николай Стойнов, София, бул. Княгиня
Мария-Луиза 19, ет. 1, офис 5, срещу Шломо
Шхори чрез адвокат Димитър Попов, София,
ул. Генерал Паренсов 39, партер.
НА 12.12.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 287/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
326/2017 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Божидарка Димитрова Николова
чрез адвокат Калин Николаев Господинов, Варна, ул. Петър Енчев 7, срещу Тодорка Георгиева Матеосова чрез адвокат Светлана Левкова,
Варна, ул. Панагюрище 6.
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Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 246/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
531/2017 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от
Емил Веселинов Каракашев чрез адвокат Николай
Дандилов, Русе, бул. Цар Освободител 46; Александрия Александрова Каракашева чрез адвокат
Николай Дандилов, Русе, бул. Цар Освободител
46, срещу Община Русе, пл. Свобода 6, Русе.
Трето гражданско отделение, 756/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
272/2017 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Николай Георгиев Петров чрез
адвокат Светлин Стойнев, София, ул. Три уши 3,
ет. 3, ап. 3, срещу Ахмед Нуриев Ахмедов чрез
адвокат Стоян Георгиев, Велико Търново, ул. Цанко
Церковски 39, адв. кантора 213.
Трето гражданско отделение, 782/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6782/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Юробанк България“ – АД, София,
ул. Околовръстен път 260, срещу Николай Димитров Въчин чрез адвокат Десислава Костова,
София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 896/2018, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 509/2017
по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от
Верка Ангелова Янудова като ЕТ „Пром – Инвест – Милчо Янудов – Верка Янудова“ чрез адвокат Бистра Славеева, Хасково, ул. Хан Кубрат 8,
ет. 3, офис 9, срещу Наско Петров Димов, Хасково,
бул. България 150, ет. 5, офис 501.
НА 13.12.2018 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 91/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
899/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от Съюз на архитектите в България чрез
адвокат Росица Василева, София, ул. Раковски 108,
ет. 2, офис 205, срещу Иван Александров Бърнев
чрез адвокат Албена Любенова Ванчева, София,
бул. Витоша 17, ет. 2; Александър Александров
Бърнев, Долна баня, курорт Долна баня 15; Мирослав Александров Бърнев, София, ул. Оборище 93,
ет. 4, ап. 8; Светлана Велчева Чанкова, София, ж.к.
Гео Милев, бл. 240, вх. В, ет. 3, ап. 53; Александър
Християнов Бърнев, София, ж.к. Гео Милев, бл.
240, вх. В, ет. 3, ап. 53.
Първо гражданско отделение, 137/2018, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 133/2017
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Борис Дочев Иванов, София, ж.к. Дървеница, бл.
46, вх. Б, ет. 2, ап. 10, срещу Ваню Дочев Кръстев
чрез служебен защитник – адвокат Владислав
Янев, София, бул. Димитър Петков 111 – 113,
ет. 2, офис 2.
Първо гражданско отделение, 1494/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
675/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Община Хасково, пл. Общински 1,
Хасково; Спортно училище „Стефан Караджа“Хасково, чрез адвокат Таня Ванкова, Хасково,
ул. Васил Друмев 13, ет. 4, ап. 5, срещу Професио-
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нална гимназия по механоелектротехника „Стойчо
и Кица Марчеви“ – Хасково, чрез адвокат Стефан
Гинев, Хасково, ул. Преслав 32а.
НА 13.12.2018 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2002/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
674/2017 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Мариета Атанасова Василева чрез адвокат Вили
Златунов, гр. Мездра, област Враца, ул. Св. св.
Кирил и Методий 20; Велислав Пенчев Василев
чрез адвокат Вили Златунов, гр. Мездра, област
Враца, ул. Св. св. Кирил и Методий 20; Ивайло
Цветанов Маринов чрез адвокат Вили Златунов,
гр. Мездра, област Враца, ул. Св. св. Кирил и Методий 20, срещу Иван Велчев Иванов чрез адвокат
Милена Николаева Миковска, Враца, ул. Никола
Войводов 1, ет. 3, офис 3.
9069
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от сдружение „Център за
защита правата в здравеопазването“ със седалище София, ул. Нишава № 121, представлявано от
Стойчо Кацаров  –  председател на УС, подадена
чрез упълномощения адв. Полина Савова, срещу
Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета
от здравни дейности, гарантиран от бюджета на
Националната здравноосигурителна каса, издадена
от министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 29 от
2018 г.), по която е образувано адм. д. № 10556/2018 г.
по описа на Върховния административен съд. Делото е насрочено за 27.02.2019 г.  –  14 ч.
9535
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от сдружение „Съюз
на международните превозвачи“, Пловдив, срещу чл. 3, ал. 1, т. 2 и приложение № 2 в частта
за категориите M2 и N2, M3 и N3, чл. 5, ал. 2 и
чл. 12, ал. 2, т. 1 от Наредбата за определяне на
реда и размера за заплащане на продуктова такса
(приета с ПМС № 76 от 12.04.2016 г., обн., ДВ, бр.
30 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2018 г.), по което
е образувано адм. д. № 10352/2018 г. по описа на
Върховния административен съд.
9536
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Благоевград, против чл. 37, т. 14
от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Гоце Делчев е образувано
адм. дело № 772/2018 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
30.11.2018 г. от 10,15 ч.
9463
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на прокурор в Окръжната прокуратура – Велико Търново, против Наредбата за реда
за управление, придобиване и разпореждане с
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общинско имущество на Община Горна Оряховица, приета с Решение № 360 по протокол № 23
от 15.02.2005 г. на Общинския съвет – гр. Горна
Оряховица, с последващи изменения и допълнения,
с искане същата да се отмени като незаконосъобразна. Образувано е адм. д. № 768/2018 г. по
описа на Административния съд – Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването или да встъпят като страна в
производството на основание чл. 189, ал. 2 от АПК
до първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 30.11.2018 г. от 9,30 ч.
9467
Административният съд – Пазарджик, Х състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против разпоредбата на чл. 31, ал. 22, т. 23 от Наредба № 2
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Сърница, приета с Решение № 11 по протокол № 3
от 27.04.2015 г. на Общинския съвет – гр. Сърница,
потвърдено с Решение № 19 по протокол № 5 от
28.05.2015 г. на Общинския съвет – гр. Сърница.
По оспорването е образувано адм. д. № 944/2018 г.
по описа на Административния съд – Пазарджик,
и е насрочено за о.с.з. на 7.11.2018 г. – 9,45 ч.
9468
Административния съд – Пловдив, ХХІХ състав, съобщава на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във
връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс, че е постъпил протест от Окръжната
прокуратура – Пловдив, на правно основание
чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185, чл. 16, ал. 1,
чл. 126, чл. 146, т. 3, чл. 183, ал. 1 от АПК против
Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. Сопот, негови комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 62, взето с протокол № 9 от 4.06.2012 г. По постъпилия протест
е образувано адм. д. № 2999/2018 г. по описа на
Административния съд – Пловдив, ХХІХ състав.
Административно дело № 2999/2018 г. на Административния съд – Пловдив, ХХІХ състав, е
насрочено за 21.11.2018 г. от 15 ч.
9466
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Разград, с искане да
бъдат отменени разпоредбите на чл. 20, ал. 2 във
връзка с чл. 11, т. 28, 29 и 30 и чл. 24, ал. 2 от
Наредба № 1 за обществения ред на територията
на община Завет, приета с решение на Общинския
съвет – гр. Завет, по който е образувано адм. д.
№ 190/2018 г. по описа на Административния
съд – Разград, насрочено за 27.11.2018 г. от 11 ч.
Всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи като
страна до началото на устните състезания при
всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал. 2
от АПК.
9511
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната
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прокуратура – Силистра, на Наредбата за опазване
на обществения ред и чистотата на територията
на община Кайнарджа, приета с Решение № 259
по протокол от 8.05.2007 г. на Общинския съвет – с. Кайнарджа, по което е образувано адм.д.
№ 178/2018 г. по описа на Административния
съд – Силистра, за 2018 г.
9213
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 35 състав, призовава Александър Симеонов
Монев като заинтересована страна по адм. д.
14235/2017 г., образувано по жалба на Атанас
Асенов Къдрев и Минка Тонева Делчева срещу
директора на РДНСК – Югозападен район. Делото
е насрочено за 12.12.2018 г. от 15,30 ч. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
9441
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 35 състав, призовава Добринка Георгиева
Петкова като заинтересована страна по адм. д.
№ 2910/2018 г., образувано по жалба на Гергана
Христова Захариева-Йотова срещу началника на
Службата по геодезия, картография и кадастър
(СГКК) – София. Делото е насрочено за 28.11.2018 г.
от 15,30 ч. Заинтересованата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
9469
Административният съд – София област, шести
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 1038/2018 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
13.02.2019 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
територията на община Костинброд.
9440
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че по протест на Окръжната прокуратура – София, е образувано адм. д.
№ 1043/2018 г. по описа на съда, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
23.01.2019 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване е Правилникът за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, приет с Решение № 103 по протокол № 7 от 14.02.2008 г. на Общинския съвет – гр.
Елин Пелин.
9512
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 1044/2018 г. по
описа на Административния съд – София област,
седми състав, със страни: оспорващ – Окръжната
прокуратура – София, и ответник – Общинският
съвет – гр. Пирдоп, чрез председателя му, насрочено за разглеждане на 19.12.2018 г. от 10 ч. и по
което предмет на оспорване е Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета от Общинския съвет  –  гр. Пирдоп, с Решение № 12 по протокол
№ 3 от 28.02.2013 г.
9532
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Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, чл. 1 и 2 от АПК, приложим съгласно
чл. 188 от АПК, съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен,
срещу чл. 34, ал. 2, т. 2, 5 и 6 от Наредба № 8 за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Каолиново и т. 28 от приложение № 3 от
наредбата, приета с Решение № 368 по протокол
№ 32 от 5.03.2003 г. на заседание на Общинския
съвет – гр. Каолиново. Въз основа на протеста е
образувано адм. д. № 312/2018 г. по описа на Административния съд – Шумен, което е насрочено
за 26.11.2018 г. от 10 ч.
9204
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, приложим съгласно
чл. 188 от АПК, съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен,
срещу чл. 1, т. 2.2.1, чл. 27 във връзка с чл. 19, ал. 1,
чл. 31, ал. 2 от Наредбата за поддържане и опазване
на обществения ред в община Каспичан, приета
с Решение № 219 по протокол 12 от 2.08.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Каспичан. Въз основа
па протеста е образувано адм. д. № 325/2018 г. по
описа на Административния съд – Шумен, което
е насрочено за 26.11.2018 г. от 10 ч.
9205
Казанлъшкият районен съд призовава Кристиан Чукука Амоби, роден на 26.08.1979 г., нигерийски
гражданин, без адресна регистрация в страната
и с неизвестен адрес, да се яви в съда в открито
съдебно заседание, насрочено на 12.12.2018 г. в 9 ч.,
в зала № 1 на втория етаж, за връчване на съдебните книжа като ответник по гр.д. № 2344/2018 г.,
заведено от Таня Стоянова Дончева – чл. 127 СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 ГПК.
9513
Русенският районен съд, 4 гр. състав, призовава
Христос Илиас Короминас, гражданин на Република Гърция, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството
на съда за получаване на препис от искова молба
и доказателствата за отговор по чл. 131 от ГПК
по гр.д. № 6280/2018 г. по описа на РРС на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК, заведено от Николина
Ангелова Коромина за развод по чл. 49 от СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай ще му бъде назначен особен представител.
9514
Свиленградският районен съд, призовава Радка
Димитрова Тонева с последен адрес с. Студена,
ул. Победа № 15, община Свиленград, сега с неизвестен адрес, като ответница по предявения
от Димитър Колев Чончев иск за делба по гр. д.
№ 309/2018 г. по описа на РС – Свиленград, като
указва на призованото лице, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в съда, за да получи препис от
исковата молба и приложенията. При неявяване в
този срок исковата молба и приложенията ще се
считат за редовно връчени и на ответницата ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2ГПК.
9443
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Троянският районен съд, гражданска колегия,
ІІ състав, призовава Бойко Ванев Стойчев с последен
адрес София, ж.к. Западен парк/Христо Михайлов
№ 115, ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда за получаване
на препис от искова молба и приложенията за
отговор по чл. 131 от ГПК като ответник по гр. д.
№ 1166/2017 г., заведено от Минчо И. Гурлевски с
правно основание чл. 109 от ГПК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа с назначен особен представител.
9442
Габровският окръжен съд обявява, че е образувано гр. д. № 74/2018 г. със страни: Комисия
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ
129010997, чрез председателя  –  Пламен Георгиев
Димитров, с адрес за призоваване: Велико Търново,
пл. Център № 2, сграда на областния управител,
ет. 2, стая 211А, против Владислав Иванов Гоцев
с постоянен адрес: Габрово, ул. Хризантема № 8,
ет. 6, ап. 17, и Есин Ахмед Ахмед с постоянен
адрес: Варна, район „Младост“, ж.к. Възраждане
№ 74, вх. Б, ет. 5, ап. 31, с правно основание чл.
74, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5,
ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ и с искане за отнемане
в полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 40 713,25 лв., а именно:
От Владислав Иванов Гоцев на основание чл. 63
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ (отм.):
– Сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на 50 дружествени дяла с номи-
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нална стойност 100 лв. всеки от тях, от капитала
на „Агро корн комерс“ – ЕООД, ЕИК 131200975.
– Сумата в размер 50 лв., представляваща равностойността на 5 дружествени дяла с номинална
стойност 10 лв. всеки от тях, от капитала на „Ф.З.
Тополи – 2004“ – ООД, ЕИК 103877062.
– Сумата в размер 4727,92 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка в левове IBAN
BG 95 RZBB 91551057907619, в „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД.
– Сумата в размер 1935 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка в левове IBAN
BG 19 BPBI 79421069558701, в „Юробанк България“ – АД.
– Сумата в размер 7100 лв., представляваща
суми, получени от трети лица, по разплащателна
сметка в левове IBAN BG 95 RZBB 91551057907619,
в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД.
– Сумата в размер 350 лв., представляваща
сума, получена от трето лице, по разплащателна
сметка в левове IBAN BG 16 UNCR 70001521756831,
в „Уникредит Булбанк“ – АД.
От Есин Ахмед Ахмед на основание чл. 63, ал. 2,
т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
– Сумата в размер 21 550,33 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG 16 BPBI 79451063085701, в „Юробанк
България“ – АД.
Заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото до първото
заседание за разглеждане на делото.
Първото съдебно заседание по делото е насрочено за 21.02.2019 г. от 14 ч.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
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