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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 117
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Хикмет Ахмедов Мехмедов
с орден „Стара планина“ първа степен за
изключително големи заслуги в областта на
културата и изкуството.
Издаден в София на 27 април 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
2897

УКАЗ № 118
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Адриана Димитрова Благоева с орден „Св. св. Кирил и Методий“
първа степен за големи заслуги в областта
на културата и изкуството.
Издаден в София на 27 април 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
2898

УКАЗ № 119
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Михаил Любенов Петров с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
за големи заслуги в областта на културата и
изкуството.
Издаден в София на 27 април 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
2899

УКАЗ № 120
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Любен Иванов Чаталов с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен
за големи заслуги в областта на културата и
изкуството.
Издаден в София на 27 април 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
2900

УКАЗ № 122
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Памидово, община Лесичово, област
Пазарджик, на 27 юни 2021 г.
Издаден в София на 29 април 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
2901

УКАЗ № 123
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево,
област Шумен, на 27 юни 2021 г.
Издаден в София на 29 април 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
2902

УКАЗ № 124
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
община Благоевград, област Благоевград, на
27 юни 2021 г.
Издаден в София на 29 април 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
2903

УК АЗ № 128
На основание чл. 99, ал. 3 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Възлагам на парламентарната група „БСП
за България“ да посочи кандидат за министър-председател.
Издаден в София на 5 май 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
2904

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 5
от 27 април 2021 г.

по конституционно дело № 13 от 2019 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Георги Ангелов,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов,
Красимир Влахов, при участието на секретарпротоколиста Десислава Пенкова разгледа в
закрито заседание на 27.04.2021 г. конституционно дело № 13/2019 г., докладвано от съдиите
Георги Ангелов и Борис Велчев.
Президентът на Република България е
поискал да бъдат обявени за противоконституционни: чл. 21; чл. 23, ал. 1, т. 4; чл. 24,
ал. 1, т. 2 в частта „които имат просрочени
публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим“; чл. 29, ал. 2, т. 1 и 2 в частите им
„и т. 4“, както и чл. 34, ал. 4 в частта „юридическите лица и едноличните търговци“ от
Закона за политическите партии (обн., ДВ,
бр. 28 от 1.04.2005 г.; посл. изм. и доп., бр. 104
от 8.12.2020 г.; ЗПП); чл. 162, ал. 1, т. 3, ал. 2,
т. 3 и ал. 3, т. 3 относно думите „юридически
лица и еднолични търговци“ във всяка от
трите разпоредби; чл. 168, ал. 1, т. 2 в частта
„които имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с
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преференциален данъчен режим“ и чл. 169,
ал. 1 относно изразите „или юридическо“ и
„или едноличен търговец“ от Изборния кодекс
(обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г.; посл. изм.,
бр. 107 от 18.12.2020 г.; ИК).
Според вносителя на искането оспорените
разпоредби са в противоречие с чл. 1, ал. 2
и 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 11, ал. 1, 2 и 3 от Конституцията.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2,
предл. 1 от Конституцията на Република
България.
П исмен и с та нови ща са пос т ъп и л и о т
Сметната палата на Република България,
Института за пазарна икономика, Асоциация
„Прозрачност без граници“ и Висшия адвокатски съвет. Първите три становища намират
оспорването за основателно, четвъртото – за
основателно само относно ду мите „имат
просрочени публични задължения и/или са
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим“ в чл. 24, ал. 1, т. 2 ЗПП и в
чл. 168, ал. 1, т. 3 ИК.
За да се произнесе по искането, Конституционният съд взе предвид следното.
Нормите, съдържащи се в оспорените от
президента разпоредби, регулират финансирането на дейността на политическите партии
и в частност – на предизборни кампании на
партии, коалиции и инициативни комитети,
регистрирали кандидати за участие в изборите.
Наличието на необходимите финансови
средства е предпоставка за осъществяване
на дейността на всяка политическа партия
в ролята є на посредник между гражданите
и публичната власт. Това придава важно
значение на правилата за партийното финансиране, както и на публичността и контрола
над средствата, с които партиите финансират
своята дейност и предизборните си кампании.
Конституцията в чл. 11, ал. 3, изр. второ
възлага на Народното събрание да уреди със
закон реда за образуване и прекратяване на
политически партии, както и условията за
тяхната дейност. Това правомощие съдържа
и уреждането на финансовите предпоставки
за съществуването и дейността на политическите партии и за пълноценното изпълнение
на конституционно установената им функция
да съдействат за формиране и изразяване на
политическата воля на гражданите (чл. 11,
ал. 3, изр. първо от Конституцията).
Със законовото регулиране, предвидено в
чл. 11, ал. 3 от Конституцията, се преследват
две основни цели. На първо място, законът
следва да гарантира, че политическите партии остават независими както от държавата,
така и от частни интереси. На второ място,
законът трябва да създаде условия за справедлива конкуренция на политически възгледи
и програми между партиите, включително и
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като чрез ясни правила определи условията за
тяхното финансиране. Тези цели не могат да
бъдат постигнати, ако държавата не участва
във финансирането на политически партии,
които след участие в изборите са спечелили
определена политическа подкрепа. Условията
и размерите за това публично финансиране
трябва да бъдат изчерпателно уредени в закона
и да съдържат гаранции за равнопоставеността
на тези партии.
Същевременно в Констит у ци ята не се
съдържа пречка политическите партии да
бъдат финансирани с дарения както от юридически лица, така и от еднолични търговци.
Това обаче може да става по също така ясни
правила, каквито се изискват за публичното
финансиране.
С оглед изложеното въвеждането на определени критерии и ограничения във връзка с финансирането на политическите партии – както
от публични, така и от частни средства, е
подход, съвместим с конституционно установената демократична политическа система.
Това налага законовата уредба на финансирането на политическите партии от частни
дарения и публично финансиране да гарантира
те да разполагат с необходимите и достатъчни средства за пълноценното изпълнение на
конституционно възложената им функция.
1. Относно чл. 21 ЗПП
В оспорения от президента чл. 21 ЗПП се
определя принципът на финансиране на дейността на политическите партии – то може да
бъде частно (собствени приходи) и публично
(държавна субсидия). Държавната субсидия е
форма на пряко публично финансиране. Тя се
предоставя на политически партии и коалиции,
които имат определена електорална подкрепа
(чл. 25 ЗПП). Размерът на държавната субсидия за един получен действителен глас се
определя ежегодно със закона за държавния
бюджет на Република България (чл. 26 ЗПП).
Съгласно текста на оспорения чл. 21 ЗПП
(доп., ДВ, бр. 60 от 2019 г.): „Дейността на политическите партии може да се финансира от
собствени приходи и от държавна субсидия.“
В предишната редакция на тази разпоредба
(ДВ, бр. 28 от 2005 г.) финансирането на политическите партии от собствени приходи и
държавна субсидия е било уредено като правно
задължение – „Дейността на политическите
партии се финансира от собствени приходи
и от държавна субсидия.“ С добавянето на
думите „може да“ в текста на чл. 21 ЗПП законът вече не създава императив държавата да
финансира политическите партии, а установява
това като правна възможност. По този начин
се поражда риск за политическите партии да
бъдат поставени в обективна невъзможност
да съществуват и да изпълняват функцията си
на посредник между гражданското общество
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и органите на публична власт. Конституционно задължение на държавата е да създава
условия за демократичен политически живот,
основан върху принципа на политическия
плурализъм. Имущественото състояние на
партиите не може да се превръща в препятствие за изразяване политическата воля на
гражданите.
Редът за образуване и прекратяване на
политически партии, както и условията за
тяхната дейност се уреждат със закон – чл. 11,
ал. 3, изр. 2 от Конституцията. Пределите
на конституционно допустимата законодателна целесъобразност се очертават от три
взаимносвързани конституционни положения: принципа на политическия плурализъм
(чл. 11, ал. 1), забраната политическа партия
или идеология да се обявява или утвърждава
за държавна (чл. 11, ал. 2) и забраната да се
образуват политически партии на етническа,
расова или верска основа, както и партии,
които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт (чл. 11, ал. 4 от
Конституцията).
При публичното финансиране чрез държавна субсидия условията за достъп до финансиране следва да са еднакви за всички
партии, които отговарят на предварително
определените от закона изисквания. Така при
равни условия държавата едновременно осигурява политическия плурализъм по чл. 11,
ал. 1, както и изпълнява задължението си по
чл. 4, ал. 2 от Конституцията – да гарантира
политическите права на личността и да създаде условия за свободно развитие на човека
и на гражданското общество.
Конституцията не предоставя на законодателя свобода на преценката дали държавата да осигури публично финансиране за
политическите партии, които отговарят на
определения в закона критерий, но допуска
законодателна целесъобразност относно размера на субсидията. Публичното финансиране
на тези партии от държавата до определен
размер следователно трябва да се смята за
конституционно дължимо. Определянето на
конкретния размер на това публично финансиране е изцяло в компетентността на
Народното събрание. Установената в чл. 21
ЗПП правна възможност, но не и задължение
за държавата да гарантира финансовите предпоставки, необходими и достатъчни, за да се
отстоява политическият плурализъм (чл. 11,
ал. 1 от Конституцията) и неговото конкретно
проявление чрез дейността на политическите
партии да изпълнят конституционно установената им функция по формиране и изразяване
на политическата воля на гражданите (чл. 11,
ал. 3 от Конституцията), противоречи на чл. 4,
ал. 1 и 2 и чл. 11, ал. 1 и 3 от Конституцията.
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Поради това разпоредбата на чл. 21 ЗПП в
частта „може да“ е противоконституционна.
В остана лата си част оспорената разпоредба на чл. 21 ЗПП не противоречи на
Конституцията.
2. Относно чл. 23, ал. 1, т. 4, чл. 24, ал. 1,
т. 2 в частта „които имат просрочени публични
задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим“
ЗПП, чл. 162, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 3 и ал. 3,
т. 3 в частта „юридически лица и еднолични
търговци“ и чл. 168, ал. 1, т. 2 в частта „които
имат просрочени публични задължения и/или
са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим“ ИК
Финансирането от собствени приходи на
дейността на политическите партии, установено в чл. 21 ЗПП, по естеството си е частно
финансиране. В разпоредбата на чл. 23 ЗПП
е уредено допустимото финансиране чрез
собствени приходи на политическите партии,
а в разпоредбата на чл. 24 ЗПП са установени
ограниченията по отношение на частното
финансиране. В чл. 162 ИК се регламентира
допустимото финансиране на предизборна
кампания на политически партии, коалиции
и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите, а с чл. 168 ИК
са въведени ограниченията.
Собствените приходи на политическите
партии могат да бъдат разграничени в две
групи: приходи от собствена дейност и приходи от дарения.
Собствените приходи от самостоятелна
дейност са приходите, посочени в чл. 23, ал. 1,
т. 1, 2, 5, 6 ЗПП: членски внос; собствени недвижими имоти; лихви по парични депозити
в банки и доходи от ценни книжа; издателска
дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и продажба и
разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно
съдържание.
Собствените приходи от дарения са приходите, посочени в чл. 23, ал. 1, т. 3 и 4 ЗПП:
дарения и завещания от физически лица (т. 3)
и дарения от юридически лица и еднолични
търговци (т. 4). Изборният кодекс позволява
партии, коалиции и инициативни комитети
да финансират предизборните си кампании
с дарения от физически лица, юридически
лица и еднолични търговци (чл. 162, ал. 1,
т. 3, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 3).
Според оспорената разпоредба на чл. 23,
ал. 1, т. 4 ЗПП допустими собствени приходи
са дарения от юридически лица и еднолични
търговци, а в оспорените си части разпоредбите на чл. 162, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 3 и ал. 3,
т. 3 ИК допускат финансиране на предизборна
кампания с дарения от юридически лица и
еднолични търговци.
Системата на финансиране на политическите партии не може да не се съобразява с
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конституционните принципи, които налагат
определени ограничения върху нея. Държавната власт произтича от гражданите и може да
се осъществява само в техен интерес. Казано
общо, ограниченията трябва да бранят от
изкривяване отношението „гражданин – партия – държавна власт“.
Оспорените разпоредби разрешават дарения от всички юридически лица и еднолични
търговци (чл. 23, ал. 1, т. 4 ЗПП и чл. 162,
ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 3 ИК) без тези,
които имат просрочени публични задължения
и/или са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим – чл. 24, ал. 1,
т. 2 ЗПП и чл. 168, ал. 1, т. 2 ИК. Забрани
има още за юридическите лица – религиозни
институции, и за чуждестранните юридически
лица – чл. 24, ал. 1, т. 3 и 4 ЗПП и чл. 168,
ал. 1, т. 4 и 5 ИК.
Финансирането на партиите от юридически
лица и еднолични търговци единствено при
сега предвидените в закона ограничения е в несъответствие с конституционно допустимото.
В нарушение на чл. 11, ал. 2 от Конституцията, препятстващ сливането на партия
и държава, разрешени остават даренията за
политическа партия от самата държава, държавните органи – юридически лица, общините, държавни или общински предприятия или
търговски дружества, търговски дружества, в
които държавата или общините имат участие
или контрол. Възможността за пряко или косвено финансиране на политически партии от
държавата и общините извън определеното в
закона бюджетно финансиране е конституционно недопустимо. Към изложеното се добавя
и фактът, че законът позволява неограничени
по размер частни дарения на политическите
партии от юридически лица и еднолични
търговци. По този начин се нарушава чл. 11,
ал. 1 и 3 от Конституцията в изискването му
при изразяването на политическата воля на
гражданите партиите да бъдат поставени в
справедлива конкурентна среда. Системата на
финансиране трябва да гарантира, че всички
партии са в състояние да се съревновават при
равни възможности, което осигурява политическия плурализъм и създава гаранция за
ефективното функциониране на демократичните институции.
Допълването на публичното финансиране
при равни за всички политически партии
условия с частно финансиране, което е избирателно и без пределен размер, поставя
политическия плурализъм под заплаха. То
подрива равенството в политическите права
на гражданите и възможността им свободно
да формират и изразяват своята политическа
воля (чл. 6, ал. 2 и чл. 11, ал. 3 от Конституцията). Системата на финансиране в нейната
цялост, включваща и частни дарения, трябва
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да осигури принципът на политически плурализъм да не бъде нарушен чрез поставянето
на определени участници в неравностойна
позиция или чрез привилегироването на други.
Възможността партиите да се финансират от
частни източници следва да е съпроводено
от ограничаване на размера на финансиране,
което може да бъде предоставено от отделен
дарител. Само така правната уредба може
да гаран т и ра поли т и ческ и я п л у ра лизъм.
Разрешаването на неограничени дарения от
юридически лица и еднолични търговци при
единствено предвидените минимални законови
ограничения (чл. 24 ЗПП и чл. 168 ИК) не
създава такива гаранции.
Посоченото е основание за обявяването на
чл. 23, ал. 1, т. 4 ЗПП и чл. 162, ал. 1, т. 3,
ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 3 относно думите „юридически лица и еднолични търговци“ ИК за
противоконституционни.
Разпоредбите на чл. 24, ал. 1, т. 2 в частта
„които имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции
с п референциа лен дан ъчен реж им“ ЗПП
и чл. 168, ал. 1, т. 2 в частта „които имат
просрочени публични задължения и/или са
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим“ ИК въвеждат изключение от
правилото на чл. 23, ал. 1, т. 4 ЗПП и чл. 162,
ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 3 ИК, според
което е допустимо частно финансиране чрез
дарения от всички юридически лица и еднолични търговци. Политическите партии, коалиции и инициативни комитети не могат да
получават средства от юридически лица и от
еднолични търговци, които имат просрочени
публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим. Поради противоконституционността
на самото правило в чл. 23, ал. 1, т. 4 ЗПП и
чл. 162, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 3 ИК
относно думите „юридически лица и еднолични търговци“ противоконституционни са и
разпоредбите, които установяват изключенията
от него. Те остават без собствено приложно
поле в разрез с изискването по чл. 4, ал. 1
от Конституцията за ясна и последователна
законодателна уредба.
3. Относно чл. 29, ал. 2, т. 1 и т. 2 в частта
„и 4“, чл. 34, ал. 4 в частта „юридическите
лица и едноличните търговци“ ЗПП и чл. 169,
ал. 1 в частите „или юридическо“ и „или едноличен търговец“ ИК
В оспорените текстове са уредени задълженията на политическите партии да създават
и водят публичен регистър, в който се вписват: лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 и 4 и видът,
размерът, стойността и целта на направеното
дарение или завещание (чл. 29, ал. 2, т. 1) и
декларации от лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 и 4
за произхода на средствата, в случаите, когато
дарението е в размер над една минимална
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работна заплата (чл. 29, ал. 2, т. 2) и задължението всяка година политическите партии да
представят на Сметната палата финансов отчет
и списък на юридическите лица и едноличните
търговци, направили дарения (чл. 34, ал. 4).
Съгласно чл. 169, ал. 1 ИК: „Когато общият
размер на дарението от едно физическо или
юридическо лице или едноличен търговец
надхвърли една минимална работна заплата,
дарителят представя декларация по образец
за произхода на дарените средства.“
Поради препращането към противоконституционните разпоредби на чл. 23, ал. 1, т. 4
ЗПП и чл. 162, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 3 и ал. 3,
т. 3 ИК следва, че чл. 29, ал. 2, т. 1 и т. 2 в
частта „и 4“, чл. 34, ал. 4 в частта „юридическите лица и едноличните търговци“ ЗПП и
чл. 169, ал. 1 в частите „или юридическо“ и
„или едноличен търговец“ ИК също са противоконституционни като несъответстващи
на чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
Воден от изложените съображения и на
основание чл. 149, ал. 1, т. 2, предл. първо
от Конституцията във връзка с чл. 22, ал. 1
ЗКС, Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционни чл. 21
в частта „може да“; чл. 23, ал. 1, т. 4; чл. 24,
ал. 1, т. 2 в частта „които имат просрочени
публични задължения и/или са регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен
режим“; чл. 29, ал. 2, т. 1 и 2 в частите им
„и 4“, както и чл. 34, ал. 4 в частта „юридическите лица и едноличните търговци“
от Закона за политическите партии (обн.,
ДВ, бр. 28 от 1.04.2005 г.; посл. изм. и доп.,
бр. 104 от 8.12.2020 г.).
Обя вя ва за п ро т и воконс т и т у ц ион н и
чл. 162, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 3 в
частта „юридически лица и еднолични търговци“ във всяка от трите разпоредби; чл. 168,
ал. 1, т. 2 в частта „които имат просрочени
публични задължения и/или са регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен
режим“ и чл. 169, ал. 1 в частите „или юридическо“ и „или едноличен търговец“ от Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г.;
посл. изм., бр. 107 от 18.12.2020 г.).
Отхвърля искането в останалата част.
Председател:
Борис Велчев

СТАНОВИЩЕ

на съдията Георги Ангелов
по конституционно дело № 13 от 2019 г.
Съгласявайки се с решението, струва ми
се необходимо да допълня следното.
I. По законодателната процедура.
1. Оспорените разпоредби са приети със
Закона за изменение на Закона за държавния
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бюджет на Република България за 2019 г. (ДВ,
бр. 60 от 30.07.2019 г.).
2. Съгласно чл. 81 от Закона за публичните финанси със законопроекта за държавния
бюджет Министерският съвет може да предлага изменения и допълнения в други закони
само когато те са свързани със съставянето,
изпълнението и отчитането на консолидираната фискална програма.
И преди, и по време на действието на тази
норма Конституционният съд е сочил (Решение № 1 от 2011 г.; Решение № 10 от 2012 г.;
т. III.3 от Решение № 1 от 2020 г.), че поради
особения по предмет и по време характер на
регулираните обществени отношения условие
за промяната с бюджетен закон на друг закон
е тя да се отразява пряко и непосредствено
върху приходите и/или разходите тъкмо в
приемания бюджет, т. е. да е необходима
предпоставка за него, без която той да не би
могъл да бъде в предлагания си вид.
Министерският съвет е единствен носител
на законодателна инициатива за държавния
бюд жет – чл. 87, ал. 2 от Констит у ци ята.
По тази причина условието в чл. 81 ЗПФ не
може да бъде преодоляно при разглеждането
на законопроекта за бюджета в парламента.
3. Единствената промяна в държавния
бюджет за 2019 г., извършена със закона за
изменението му, е в неговия чл. 64, с която
годишният размер на държавната субсидия за
един получен действителен глас съгласно ЗПП
е намалена от 11 на 1 лв. За тази промяна в
бюджета не е била необходима нито една от
оспорените разпоредби, намалението е могло
да стане и без тях. Разпоредбите, следователно,
не са свързани с конкретния бюджет. Те са
разгледани и приети в нарушение на чл. 81
ЗПП. Могли са да бъдат разгледани от парламента само като самостоятелен законопроект,
а не като изменение на бюджетния закон, с
който нямат собствена връзка.
4. Член 4, ал. 1, изр. 2 от Конституцията
постановява, че Република България се управлява според нея и законите на страната.
По време на своето действие законите са не
пожелателни, а еднакво задължителни за
всичките си адресати, включително когато
адресатите са органи на власт. Напускането
от Народното събрание на пределите на ограничената му от чл. 81 ЗПФ компетентност
е основание за противоконституционността
на всички оспорени разпоредби поради нарушаване на императива на чл. 4, ал. 1, изр. 2,
предл. 2 от Конституцията да се управлява
според закона. Напускането на компетентността компрометира конституционния принцип
за подчиненост на всички, включително на
Народното събрание, на правото. Подминаването от Конституционния съд на нарасналото
в последните години неглижиране на норми
от законодателната процедура е тревожно.
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II. Някои бележки по съществото на оспорените разпоредби.
1. Дискрецията на законодателя при определянето на държавната субсидия не е
неограничена. Субсидията трябва да действа
не символично, а реално. По тази причина
тя следва да има минимален размер според
необходимите и достатъчни към определен
момент разходи за организацията и за обществената комуникация на партията. Субсидия под този размер не би съответствала
на конституционната си функция.
2. Едноличен търговец, по определението
на чл. 56 от Търговския закон, може да бъде
всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Правните понятия
физическо лице и едноличен търговец са в
съотношението на род към вид. Щом съгласно
чл. 23, ал. 1, т. 3, предл. 1 партиите могат да
получават дарения от всякакви физически
лица, сред тях несъмнено са и едноличните
търговци. Поставянето им в самостоятелен ред
единствено поставя под съмнение законовото
определение на едноличния търговец.
3. Като субект на гражданското право юридическото лице има свобода на стопанската
си инициатива (чл. 19, ал. 1 и 2 от Конституцията). То може да се ползва от гражданските
си, в цивилистичния смисъл на понятието,
права, за да задоволява пряко или непряко
своите интереси. Такива интереси несъмнено
са имуществените последици за него от всяка
политика. Затова не просто няма конституционна пречка, а съществува конституционно
основание за финансирането на политически
партии от юридически лица.
4. От Конституцията обаче следват ограничения върху това финансиране, които пазят
от изкривяване вектора гражданин – политическа партия – държавна власт.
А. Член 6, ал. 2, изр. 2 и чл. 11, ал. 1 от
Конституцията изискват да има горна граница
за даренията за политическите партии така,
както и за физическите лица. Обратното подрива през имущественото състояние равенството в политическите права на гражданите
и възможността им свободно да формират и
изразяват своята политическа воля.
Б. Член 11, ал. 2 от Конституцията изключва финансирането на партии чрез дарения
от: а) самата държава; общините; държавни
или общински органи – юридически лица; б)
юридически лица, които се разпореждат с публичен ресурс (държавни или общински предприятия или търговски дружества; търговски
дружества, в които държавата или общините
имат контрол); в) юридически лица, които са
придобили или са кандидати за придобиването
на публичен ресурс (по обществени поръчки,
концесии и пр.).
Конституционен съдия:
Георги Ангелов
2863
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171
ОТ 28 АПРИЛ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавни, общински
и частни училища, приета с Постановление
№ 138 на Министерския съвет от 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 248 670 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските и
частните училища и на учениците от държав
ните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 163 350 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 85 320 лв., в т. ч. за
трансфер за Техническия университет – София – 2835 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2,
т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на
обща субсидия за делегираните от държавата
дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 82 485 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Развитие
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на способностите на децата и учениците“ по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г.
(2) Със сумата 45 900 лв. да се увеличи
показателят по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличи показателят по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a
от Закона за публичните финанси и чл. 2
от Постановление № 138 на Министерския
съвет от 2021 г. за приемане на Програма на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни, общински и частни училища
през 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1

Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане на стипендии на ученици по
раздел ІІ на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021 г.
Община

Област

Средства за стипендии
на ученици от общински
училища
(в лв.)

Благоевград

Благоевград

4 050

4 050

Петрич

Благоевград

810

810

Айтос

Бургас

1 620

1 620

Бургас

Бургас

8 100

8 100

Варна

Варна

18 495

18 495

Велико Търново

Велико Търново

5 265

Средства за стипендии на
ученици от частни училища
(в лв.)

2 430

Общо
(в лв.)

7 695

С Т Р.
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Средства за стипендии на
ученици от частни училища
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Свищов

Велико Търново

1 620

1 620

Враца

Враца

8 235

8 235

Габрово

Габрово

2 835

2 835

Добрич

Добрич

1 620

1 620

Тервел

Добрич

1 620

1 620

Ардино

Кърджали

405

405

Кърджали

Кърджали

3 240

3 240

Кюстендил

Кюстендил

1 350

1 350

Ловеч

Ловеч

2 700

2 700

Троян

Ловеч

675

675

Пазарджик

Пазарджик

1 620

1 620

Панагюрище

Пазарджик

945

945

Пещера

Пазарджик

1 215

1 215

Септември

Пазарджик

675

675

Перник

Перник

810

810

Плевен

Плевен

6 210

6 210

Червен бряг

Плевен

405

405

Карлово

Пловдив

675

675

Пловдив

Пловдив

7 155

7 155

Разград

Разград

675

675

Русе

Русе

4 860

4 860

Силистра

Силистра

270

270

Столична

София-град

Елин Пелин

София област

2 430

2 430

Костинброд

София област

810

810

Самоков

София област

810

810

Казанлък

Стара Загора

3 915

3 915

Стара Загора

Стара Загора

2 025

2 025

Тополовград

Хасково

405

405

Харманли

Хасково

945

945

Хасково

Хасково

3 915

3 915

Шумен

Шумен

4 050

4 050

Стралджа

Ямбол

1 620

1 620

Ямбол

Ямбол

2 700

2 700

Общо:
2850

46 575

158 355

2 565

4 995

49 140

163 350
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ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172
ОТ 28 АПРИЛ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за
закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници,
учебни комплекти и учебни помагала за децата
и за учениците от I до VII клас включително
в общинските детски градини и училища за
2021 година
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на
30 079 220 лв. съгласно приложението за закупуване на познавателни книжки, учебници,
достъп до електронно четими учебници, учебни
комплекти и учебни помагала за децата и за
учениците от I до VII клас включително в
общинските детски градини и училища за
2021 година.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование.
Приобщаващо образование“, по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2021 година.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2021 година.
Чл. 2. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 година и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 година.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от
Закона за публичните финанси и чл. 1, 1а, 3, 3а
и 4 от Постановление № 79 на Министерския
съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно
ползване на познавателни книжки, учебници и
учебни комплекти (обн., ДВ, бр. 31 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 32 от 2018 г. и бр. 34 от 2019 г.).
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за закупуване
на познавателни книжки, учебници, достъп
до електронно четими учебници, учебни
комплекти и учебни помагала за децата и
за учениците от I до VII клас включително
в общинските детски градини и училища за
2021 година
Област

Община

Средства
в лв.

Благоевград

Банско

62800

Благоевград

Белица

51567

Благоевград

Благоевград

338646

Благоевград

Гоце Делчев

173517

Благоевград

Гърмен

95993

Благоевград

Кресна

17787

Благоевград

Петрич

237839

Благоевград

Разлог

97543

Благоевград

Сандански

Благоевград

Сатовча

71851

Благоевград

Симитли

55533

Благоевград

Струмяни

21398

Благоевград

Хаджидимово

42023

Благоевград

Якоруда

50738

Бургас

Айтос

130882

Бургас

Бургас

996514

Бургас

Камено

37960

Бургас

Карнобат

Бургас

Малко Търново

Бургас

Несебър

140679

Бургас

Поморие

124478

Бургас

Приморско

Бургас

Руен

Бургас

Созопол

53945

Бургас

Средец

73847

181296

110603
11169

23033
144917
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Община

Средства
в лв.

Бургас

Сунгурларе

58314

Видин

Ново село

Бургас

Царево

40467

Видин

Ружинци

18258

Варна

Аврен

35400

Видин

Чупрене

7095

Варна

Аксаково

88044

Враца

Борован

29296

Варна

Белослав

44622

Враца

Бяла Слатина

112721

Варна

Бяла

16084

Враца

Враца

287742

Варна

Варна

1486580

Враца

Козлодуй

101711

Варна

Ветрино

12907

Враца

Криводол

34620

Варна

Вълчи дол

34665

Враца

Мездра

71327

Варна

Девня

35483

Враца

Мизия

24377

Варна

Долни чифлик

92461

Враца

Оряхово

38747

Варна

Дългопол

67861

Враца

Роман

23462

Варна

Провадия

88123

Враца

Хайредин

16226

Варна

Суворово

40189

Габрово

Габрово

213246

Велико
Търново

Велико Търново

358565

Габрово

Дряново

25696

Велико
Търново

Горна Оряховица

162342

Габрово

Севлиево

133429

Габрово

Трявна

30492

Велико
Търново

Елена

Добрич

Балчик

69135

Добрич

Генерал Тошево

47436

Велико
Търново

Златарица

15234

Добрич

Добрич

Велико
Търново

Лясковец

43101

Добрич

Добричка

84659

Добрич

Каварна

51360

Велико
Търново

Павликени

79786

Добрич

Крушари

16364

Добрич

Тервел

60860

Велико
Търново

Полски Тръмбеш

43326

Добрич

Шабла

14392

Велико
Търново

Свищов

Кърджали

Ардино

26412

Кърджали

Джебел

25885

Велико
Търново

Стражица

50573

Кърджали

Кирково

70332

Велико
Търново

Сухиндол

6577

Кърджали

Крумовград

73897

Кърджали

Кърджали

Видин

Белоградчик

24199

Кърджали

Момчилград

52067

Видин

Бойница

4787

Кърджали

Черноочене

30797

Видин

Брегово

7531

Кюстендил

Бобов дол

21048

Видин

Видин

198900

Кюстендил

Бобошево

4754

Видин

Грамада

3831

Кюстендил

Дупница

Видин

Димово

24225

Кюстендил

Кочериново

12734

Видин

Кула

11116

Кюстендил

Кюстендил

187697

Видин

Макреш

2180

Кюстендил

Невестино

12116

35362

105290

6635

329004

310438

178938
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в лв.
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Област

Община

Средства
в лв.

9168

Перник

Радомир

66381

23643

Перник

Трън

13189

Трекляно

1781

Плевен

Белене

24046

Ловеч

Априлци

8763

Плевен

Гулянци

31415

Ловеч

Летница

15234

Плевен

59772

Ловеч

Ловеч

Долна Мит рополия

Ловеч

Луковит

97258

Плевен

Долни Дъбник

45738

Ловеч

Тетевен

89495

Плевен

Искър

23516

Ловеч

Троян

96622

Плевен

Кнежа

63825

Ловеч

Угърчин

27160

Плевен

Левски

63557

Ловеч

Ябланица

45306

Плевен

Никопол

21476

Монтана

Берковица

65115

Плевен

Плевен

535478

Монтана

Бойчиновци

35904

Плевен

Пордим

24631

Монтана

Брусарци

18648

Плевен

Червен бряг

113250

Монтана

Вълчедръм

39969

Пловдив

Асеновград

271420

Пловдив

Брезово

26243

Монтана

Вършец

38539

Пловдив

Калояново

39158

Монтана

Георги Дамяново

Пловдив

Карлово

235203

Монтана

Лом

97974

Пловдив

Кричим

33810

Монтана

Медковец

17480

Пловдив

Куклен

24745

Монтана

Монтана

Пловдив

Лъки

Монтана

Чипровци

4726

Пловдив

„Марица“

142832

Монтана

Якимово

15173

Пловдив

Перущица

18360

Пазарджик

Батак

18910

Пловдив

Пловдив

Пазарджик

Белово

25460

Пловдив

Първомай

109007

Пазарджик

Брацигово

26107

Пловдив

Раковски

138731

Пазарджик

Велинград

186135

Пловдив

„Родопи“

107928

Пазарджик

Лесичово

16209

Пловдив

Садово

78630

Пазарджик

Пазарджик

472472

Пловдив

Сопот

44054

Пазарджик

Панагюрище

87507

Пловдив

Стамболийски

85886

Пазарджик

Пещера

70630

Пловдив

Съединение

30228

Пазарджик

Ракитово

75867

Пловдив

Хисаря

40784

Пазарджик

Септември

92198

Разград

Завет

32932

Пазарджик

Стрелча

16731

Разград

Исперих

95598

Пазарджик

Сърница

23352

Разград

Кубрат

57798

Перник

Брезник

21990

Разград

Лозница

32215

Перник

Земен

5426

Разград

Разград

227182

Перник

Ковачевци

2102

Разград

Самуил

24008

Перник

Перник

391787

Разград

Цар Калоян

14824

161235

2295

234509

5835

1577259
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Русе

Борово

10843

София област Златица

Русе

Бяла

44394

София област Ихтиман

Русе

Ветово

40998

София област Копривщица

Русе

Две могили

25153

София област Костенец

52337

Русе

Иваново

16784

София област Костинброд

64322

Русе

Русе

Русе

Сливо поле

32244

София област Пирдоп

30467

Русе

Ценово

12871

София област Правец

42186

Силистра

Алфатар

8775

Силистра

Главиница

Силистра

Дулово

Силистра

Кайнарджа

Силистра

Силистра

Силистра

Ситово

Силистра

631938

35198
123401
34431

София област Самоков

109005
7913

8429

168795

София област Своге

64231

София област Сливница

34786

София област Чавдар

5831

София област Челопеч

12158

19605

Стара Загора

Братя Даскалови

34863

Тутракан

51212

Стара Загора

Гурково

27252

Сливен

Котел

75525

Стара Загора

Гълъбово

53399

Сливен

Нова Загора

151418

Стара Загора

Казанлък

324862

Сливен

Сливен

657754

Стара Загора

Мъглиж

56099

Сливен

Твърдица

98590

Стара Загора

Николаево

33800

Смолян

Баните

11472

Стара Загора

Опан

Смолян

Борино

6936

Стара Загора

Павел баня

69641

Смолян

Девин

37573

Стара Загора

Раднево

88410

Смолян

Доспат

35318

Стара Загора

Стара Загора

Смолян

Златоград

41579

Стара Загора

Чирпан

97717

Смолян

Мадан

41403

Търговище

Антоново

16837

Смолян

Неделино

13869

Търговище

Омуртаг

67927

Смолян

Рудозем

39036

Търговище

Опака

18059

Смолян

Смолян

154668

Търговище

Попово

102796

Смолян

Чепеларе

19224

Търговище

Търговище

241355

София-град

Столична

5385524

Хасково

Димитровград

200360

5519

Хасково

Ивайловград

20154

София област Божурище

38332

Хасково

Любимец

44802

София област Ботевград

167616

Хасково

Маджарово

София област Годеч

16261

Хасково

Минерални бани

20267

София област Горна Малина

31084

Хасково

Свиленград

98075

София област Долна баня

21729

Хасково

Симеоновград

44968

София област Драгоман

14014

Хасково

Стамболово

23591

103125

Хасково

Тополовград

37183

55119

Хасково

Харманли

София област Антон

София област Елин Пелин
София област Етрополе

163248

София област Мирково

24961

7604

679415

5184

113909
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Хасково

Хасково

Шумен

Велики Преслав

39471

Шумен

Венец

22567

Шумен

Върбица

38174

Шумен

Каолиново

54211

Шумен

Каспичан

31166

Шумен

Никола Козлево

28756

Шумен

Нови пазар

75910

Шумен

Смядово

21401

Шумен

Хитрино

13545

Шумен

Шумен

Ямбол

Болярово

13190

Ямбол

Елхово

58336

Ямбол

Стралджа

68422

Ямбол

„Тунджа“

73698

Ямбол

Ямбол
Общо:

405377

381342

346009
30 079 220

2851

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173
ОТ 28 АПРИЛ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
организацията за осъществяване на граничен
паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол,
както и контрол на транспортните средства
в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване,
приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 67 от
2012 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2014 г., бр. 12 и
55 от 2017 г. и бр. 69 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За кораб с бруто тонаж 300 тона и
повече, посещаващ пристанище на Република България, до директора на съответната
териториална дирекция на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ се подава
предварително уведомление за предаване на
отпадъци от кораби в пристанищни приемни
съоръжения – приложение № 6.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изискванията по ал. 1 и 2 не се прилагат за:

ВЕСТНИК
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1. корабите, извършващи пристанищни
услуги по смисъла на чл. 1, параграф 2 от
Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейск и я
парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г.
за създаване на рамка за предоставянето на
пристанищни услуги и общи правила за финансовата прозрачност на пристанищата (ОВ,
L 57 от 2017 г.);
2. риболовните кораби, традиционните
кораби и увеселителните кораби с дължина
до 45 метра.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Кораби т е по а л. 3, т. 2 поп ъ л ват
предварително уведомление за предаване на
отпадъци от кораби в пристанищни приемни
съоръжения съгласно приложение № 6 и го
съхраняват на борда си, за предпочитане в
електронен формат, най-малко до следващото влизане в пристанище – в готовност за
предоставяне за проверка при поискване от
компетентните държавни органи.“
§ 2. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. (1) За кораб, напускащ пристанище
на Република България, до Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ се подава
декларация, съдържаща наличната в разписката/разписките за приети отпадъци от кораби
информация относно вида и обема им.
(2) Информацията по ал. 1 се подава по
образец съгласно приложение № 8 чрез Националния център за електронен документооборот в морския транспорт.“
§ 3. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „на капитан“ се
добавя „или корабен агент“, а думите „ал. 2“
се заменят с „ал. 3“.
2. В ал. 2 след думите „на капитан“ се
добавя „или корабен агент“.
3. В ал. 3 след думите „на капитан“ се
добавя „или корабен агент“.
§ 4. В чл. 43, ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 5. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „на капитан“ се
добавя „или корабен агент“, а думите „ал. 2“
се заменят с „ал. 3“.
2. В ал. 2 след думите „на капитан“ се
добавя „или корабен агент“.
§ 6. В § 2 от допълнителните разпоредби
се създава ал. 4:
„(4) Наредбата въвеж да изисквания на
Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 април 2019 г.
относно пристанищните приемни съоръжения
за предаване на отпадъци от кораби за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на
Директива 2000/59/ЕС (OB, L 151 от 2019 г.).“
§ 7. Приложение № 6 към чл. 32, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 6
към чл. 32, ал. 1

STANDARD FORMAT OF THE ADVANCE NOTIFICATION FORM FOR WASTE DELIVERY TO
PORT RECEPTION FACILITIES
Стандартен формат на формуляра за предварително уведомление за предаване на отпадъци в
пристанищни приемни съоръжения

Notification of the delivery of waste to:
…………………………………………………………………………….
(enter name of the relevant Bulgarian port of call)
This form should be retained on board the ship along with the appropriate Oil Record Book, Cargo Record
Book, Garbage Record Book or Garbage Management Plan as required by the MARPOL Convention.
Уведомление за предаване на отпадъци на:

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………...
(впишете името на съответното българско пристанище на местоназначение)
Настоящият формуляр трябва да се съхранява на борда на кораба заедно със съответния Дневник за нефтените операции, Дневник за товарните операции, Дневник
за операциите с отпадъци или План за управление на отпадъците, както се изисква съгласно Конвенцията MARPOL.

1. SHIP PARTICULARS
Данни за кораба

1.1. Name of ship:
Име на кораба
:
1.2. IMO number:

1.5. Owner or operator:
Собственик или оператор:

1.6. Distinctive number or letters:

Номер в регистъра на ММО:

Отличително цифрено или буквено обозначение:

MMSI (Maritime Mobile Service Identity) number:
Номер MMSI:

1.3. Gross tonnage:

1.7. Flag State:

Брутен тонаж::

1.4 Type of ship:
Вид на кораба:

Държава на знамето:

Oil tanker

Chemical tanker

Bulk carrier

Container

Other cargo ship

Passenger ship

Ro-ro

Other (specify)

Нефтен танкер

Друг товарен кораб

Танкер химикаловоз

Пътнически кораб

Кораб за насипни товари

Ро-ро

Контейнеровоз

Друг (уточнете)

2. PORT AND VOYAGE PARTICULARS
Данни за пристанището и пътуването

2.1 Location/ terminal name:

2.6 Last port where waste was delivered:

2.2 Arrival date and time:

2.7 Date of last delivery:

2.3 Departure date and time:

2.8 Next port of delivery:

2.4 Last port and country:

2.9 Person submitting this form (if other than the
master):

Наименование на местоположението/ теминала:

Последно пристанище, в което са били предадени отпадъци:

Дата и час на пристигане:

Дата на последното предаване:

Дата и час на напускане на пристанището:

Следващо пристанище за предаване на отпадъци:

Последно пристанище и държава:

Лице, предоставящо формуляра (ако това не е капитанът):

2.5 Next port and country (if known):
Следващо пристанище и страна (ако са известни).

3. TYPE AND AMOUNT OF WASTE AND STORAGE CAPACITY
Вид и кοличествο на οтпадъците и капацитет за съхранение

Type
Βид

Estimated amount
of waste to be
Amount of
Port at which
Maximum
generated between
waste retained remaining waste
Waste to be
dedicate storage
notification and next
on board (m3) will be delivered
delivered
3
capacity (m )
port of call (m3)
3
Кοличество на
Пристанище, в което
(m )
Максимален капацитет
Приблизително количество на
Οтпадъци за

предаване (m3)

за съхранение (m3)

отпадъците, оставащи

ще бъде предадено

на борда (m3)

останалото количество
отпадъци

отпадъците, които ще бъдат
генерирани между
уведомяването и следващото
влизане в пристанище (m3)

MARPOL Annex – Oil

Анекс I към MARPOL – Нефтопродукти/ масла

Oily bilge water

Омаслени сантинни води

Oily residues (sludge)
Нефтени остатъци, утайки
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Oily tank washings

Омаслени води от миене на танкове

Dirty ballast water
Замърсена баластна вода

Scale and sludge from
tank cleaning

Угар и утайки от почистването на
танкове

Other (please specify)
Друго (уточнете)

MARPOL Annex II – NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES (NLS)
Анекс II към MARPOL – Вредни течни вещества (ВТВ)

Category X substance
Вещество от кат. X

Category Y substance
Вещество от кат. Y

Category Z substance
Вещество от кат. Z

OS – other substance
ДВ - Друго вещество

MARPOL Annex IV – Sewage
Анекс IV към MARPOL – Отпадъчни води

MARPOL Annex V – Garbage
Анекс V към MARPOL –Твърди отпадъци

A. Plastics
Пластмаси

B. Food wastes
Хранителни отпадъци

C.Domestic wastes
(e.g. paper, products,
rags, glass, metal, bottles,
crockery, etc)
Битови отпадъци (напр. продукти от
хартия, парцали, стъкло, метал,
бутилки , порцелан и т.н.)

D. Cooking oil
Мазнини за готвене

E. Incinerator ashes
Пепел от инсинератор

F. Operational wastes
Експлоатационни отпадъци

G. Animal carcass(es)
Животински труп(ове)

H. Fishing gear
Риболовни уреди

I. E-waste

Отпадъци от електрическо и
електронно оборудване

J. Cargo residues (nonHME)(1)
Остатъци от товари (безопасни за
морската среда) (1)

K. Cargo residues
(HME) (2)

Остатъци от товари (опасни за
морската среда) (2)
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MARPOL Annex VI – Air pollution related
Анекс VI към MARPOL – Замърсяване на въздуха

Ozone-depleting
substances and
equipment containing
such substances(3)
Озоноразрушаващи вещества и
оборудване, съдържащо такива
вещества (3)

Exhaust gas-cleaning
residues
Остатъци от пречистването на
отработените газове

Other waste, not covered by MARPOL
Други отпадъци, които не са в обхвата на MARPOL

Passively fished waste
Пасивно уловени отпадъци

Notes

Бележки

1.This information may be used for port State control and other inspection purposes.
Тази информация се използва за държавен пристанищен контрол и за други инспекционни цели.

2. This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with Article 9 of Directive (EU)
2019/883.
Настоящият формуляр се попълва задължително, освен в случаите, когато корабът е предмет на освобождаване по член 9 от Директива (ЕС) 2019/883.

(1) May be estimates. Indicate the proper shipping name of the dry cargo.
Допускат се приблизителни стойности; посочва се точното наименование на пратката сухи товари.

(2) May be estimates. Indicate the proper shipping name of the dry cargo.
Допускат се приблизителни стойности; посочва се точното наименование на пратката сухи товари.

(3) Arising from normal maintenance activities on board.”
Възникващи при нормалните дейности по поддръжка на борда.

Arrival Date (DD/MM/YYYY):

Next Port: Country:

GT:

Next Port (3): Country:

Flag:

чрез системата за управление на БВ:

Следващо пристанище: Държава

Да

WATER

m3

М.ед

Units

Volume
обем

Брой танкове/хамбари с баласт

m3

Units

Да

Не

NO

Ballast water record book on board? YES

Дневник БВ на борда?

Да

Одобрен план за управление на БВ на борда

Не

NO

Приложен ли е планът за управление

Да

Management plan implemented? YES

Не

NO

Общо брой баластни танкове и хамбари

на борда

Total No. of Ballast Tanks
and Holds on Ship

ВЕСТНИК

Approved Ballast Water Management plan on board? YES

Ако не е проведено управление на БВ, посочете причината защо не е

If no Ballast Water Management conducted, state reason why not: ________________________________________________________________________

Моля, посочете използваната система за управление на БВ, ако има такава (производител, модел)

AND

No. of Tanks and Holds in
Ballast

Total Ballast Water Capacity:
Общ капацитет на БВ

Volume

Общо количество БВ на борда
обем

USAGE

ИЗПОЛЗВАНЕ И КАПАЦИТЕТ НА БАЛАСТНИТЕ ВОДИ (БВ)

BALLAST
CAPACITY

Не

No

Total Ballast Water on Board:

3.

ИЗМЕНЕНА ФОРМА

Please specify Ballast Water Management System used, if any (Manufacturer, Model):________________________________________________________

Колко от танковете, които ще бъдат дебаластирани са: били обменени: били обработени:

How many of tanks to be discharged: underwent exchange: were treated using a Ballast Water Management System:

Общо брой баластни танкове, които ще бъдат дебаластирани

Total No. Ballast Water Tanks to be discharged:

УПРАВЛЕНИЕ НА БВ

BALLAST WATER MANAGEMENT

Знаме

Следващо пристанище: Държава

Next Port (2): Country:

Date of Construction (DD/MM/YYYY):

Дата на построяване

Следващо пристанище Държава

Бруто тонаж

Последно пристанище:Държава

Last Port: Country:

Type:

Тип

Агент

Agent:

Owner:

Собственик

Дата на пристигане

Номер в регистър на ММО

Пристанище:

IMO Number:

Име на кораба

Arrival Port:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЙСА

VOYAGE INFORMATION

Ship Name:

2.

Час на подаване (24:00 GST):

„Приложение № 7
към чл. 33, ал. 1

ДЪРЖАВЕН

4.

SHIP INFORMATION

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРАБА

1.

Дата на подаване (ДД / ММ / ГГГГ):

Date of Submission (DD/MM/YYYY):____________________Time of Submission (24:00 GST): __________________AMENDED FORM: Yes

BALLAST WATER REPORTING FORM
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЛАСТНИТЕ ВОДИ

§ 8. Приложение № 7 към чл. 33, ал. 1 се изменя така:
БРОЙ 37
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Да

Не

NO

Дата на изтичане (ДД/ММ/ГГГГ):

Място на издаване:

ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА ОТГОВОРНИЯ ОФИЦЕР

ИMO Номер

ТАНКОВЕТЕ

КАПАЦИТЕТ

TANK
CAPACITY

НА

DD/M
M/YY
YY

ДАТА

DATE

(ГШ и ГД)

Координати

LAT.
LONG

Пристанище

PORT or

BW SOURCES

ИЗТОЧНИЦИ НА БВ

Дата на пристигане:

(m )

3

НАЛИЧЕН ОБЕМ

CURRENT
VOLUME

DD/MM/
YYYY

ДАТА

DATE

(ГШ и ГД)

Координати

Lat. &
Long.

*

Начална точка

Start
Point*

МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БВ

(ГШ и ГД)

Координати

Lat. &
Long.

Крайна точка

End
Point*

(m3)

Използван*

Used*

Обем

VOLUME
на

обменени

%

%
Exch*
(DM/SM/F
M, T)

метод

METHOD

(PSU)

соленост

SALINITY

DD/MM/
YYYY

DATE
ДАТА

и ГД)

.

Координати (ГШ

LAT.
LONG

Пристанище

PORT or

(ДЕБАЛАСТИРАНЕ)

(m3)

Обем

VOLUME

(PSU)

соленост

SALINITY

БВ, КОИТО ВЪЗНАМЕРЯВАТЕ ДА ИЗХВЪРЛЯТЕ В ПРИСТАНИЩЕТО

PROPOSED BW DISCHARGE IN PORT

ДЪРЖАВЕН

танкове поотделно

източници /

Избройте множество

List multiple
sources/
tanks separately

танкове/трюмове

Tanks/Holds

Име на кораба

BW MANAGEMENT PRACTICES

BALLAST WATER HISTORY: RECORD ALL TANKS/HOLDS containing water taken on board to control trim, list, draught, stability or stresses of the ship, regardless of
ballast water discharge intentions, in table on page 2. Note: BW Sources are the last BW uptakes prior to any Ballast Water Management practices.
ИСТОРИЯ НА БАЛАСТНИТЕ ВОДИ: ЗАПИШЕТЕ ВСИЧКИ ТАНКОВЕ/ХАМБАРИ, съдържащи води, взети на борда, за да се контролира диферентът, кренът,
газенето, стабилитетът или напреженията на/върху кораба, независимо от намеренията за дебаластиране, в таблицата на страница 2. Забележка. източниците на БВ са
последните БВ, приети преди прилагането на всякакви методи за управление на БВ.
RESPONSIBLE OFFICER'S NAME AND TITLE

20

Ship Name IMO Number Arrival Date:_________________________

6.

5.

Дата, на която корабът трябва да отговаря на Правило D-2 (ДД/ММ/ГГГГ):

Date Required to Meet Regulation D-2 (DD/MM/YYYY): ____________________

Власти, издали сертификата:

Authority that issued Certificate: ____________________Place of issue: ____________________

Дата на издаване (ДД/ММ/ГГГГ):

Date of issue (DD/MM/YYYY): ____________________Expiry Date (DD/MM/YYYY): ____________________

Има ли корабът Международен сертификат за управление на БВ

Does ship carry an International Ballast Water Management Certificate: YES

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 37
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Заключителна разпоредба
§ 9. В т. 3 от приложение № 7 към чл. 11а, ал. 3 на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и
информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България, приета с Постановление № 200
на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2010 г., бр. 24 от 2012 г. и бр. 93 от 2015 г.), думите
„Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения
за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (ОВ, L 332 от 2000 г.), изменена с Директива 2002/84/ЕO на
Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. (ОВ, L 324 от 2002 г.), Директива 2007/71/ЕО на Комисията от 13 декември
2007 г. (ОВ, L 329 от 2007 г.) и Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. (ОВ, L 311
от 2008 г.), във връзка с член 12, параграф 3 от нея“ се заменят с „Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета
от 17 април 2019 г. относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби за изменение на Директива
2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕС (OB, L 151 от 2019 г.), във връзка с чл. 14 от нея“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

Попълнете колони със (*) само ако е извършен обмен.

Complete columns with (*) only if exchange was conducted.

Методи: DM = с разреждане, SM = последователен, FM = проточен, T = третиране.

Попълнете колони със (*) само ако е извършен обмен.
Methods: DM= Dilution, SM=Sequential, FM= Flow Through , T=Treatment.

Кодове на баластните танкове

Ballast Water Tank Codes: Forepeak = FP, Aftpeak = AP, Double Bottom = DB, Wing = WT, Topside = TS, Cargo Hold = CH, Other = O.

БРОЙ 37
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174
ОТ 28 АПРИЛ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 44 на Министерския съвет от 2010 г. за
определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се
ограничава въздухоплаването (обн., ДВ, бр. 25
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2011 г., бр. 80
от 2012 г. и бр. 25 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 1 в таблицата се правят
следните изменения и допълнения:
1. Ред „D 1523“ се изменя така:
„D 1523 44°00’56''СШ 022°50’48''ИД“.
2. Създава се ред „D 1524“:
„D 1524 44°01’33''СШ 022°59’50''ИД“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2853

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175
ОТ 28 АПРИЛ 2021 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на външните работи за
2021 г., както следва:
1. Намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация“ общо с 2 377 047 лв.
а) по бюд жетна прог рама „Принос за
формиране на политики на ЕС и НАТО“ със
127 000 лв.;
б) по бюджетна програма „Двустранни
отношения“ с 90 000 лв.;
в) по бюджетна програма „Международно
сътрудничество“ с 233 000 лв.;
г) по бюджетна програма „Европейска
политика“ със 157 000 лв.;
д) по бюджетна програма „Визова политика
и управление при кризи“ с 1 430 800 лв.;

ВЕСТНИК
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е) по бюджетна програма „Осигуряване и
контрол на външнополитическата дейност“
с 339 247 лв.
2. Увел и ча ва у т върден и т е разход и по
„Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба“, бюджетна
програма „А дминистриране и осигуряване
на дипломатическата служба“, с 2 377 047 лв.
Чл. 2. Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на
външните работи да извърши налагащите
се от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
по правосъдната реформа и министър на
външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2854

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176
ОТ 29 АПРИЛ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, приета с
Постановление № 30 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г.,
бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; доп.,
бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 76
от 2002 г.; Решение № 11701 на Върховния
административен съд от 2002 г. – бр. 119 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25
и 68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от
2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г.,
бр. 1, 16, 79, 84 и 87 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г.,
бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33
и 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 19 и 40
от 2015 г., бр. 17 и 54 от 2016 г., бр. 29 и 41
от 2017 г., бр. 21, 49 и 107 от 2018 г., бр. 40 и
62 от 2019 г. и бр. 74 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1, изречение първо след
думите „оригинални документи“ се поставя
запетая и се добавя „освен документите,
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заверени копия от които се съхраняват в
пенсионното досие на заявителя съгласно
чл. 9, ал. 2“.
§ 2. В чл. 4, т. 5 след думата „осиновени“ се добавя „при условията на чл. 101 от
Семейния кодекс“.
§ 3. В чл. 10, ал. 7 след думите „ал. 2“ се
поставя запетая и се добавя „т. 2“.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. по чл. 95, ал. 1, т. 4 – от датата на отпускане на новата пенсия, когато пенсиите са
несъвместими съгласно чл. 101 от КСО, като
се спира по-неблагоприятната по размер;“.
2. Точка 6 се отменя.
3. Създават се т. 7 и 8:
„7. по чл. 95, ал. 1, т. 6 – от датата на
представяне или установяване на данните;
8. по чл. 95, а л. 1, т. 7 – от датата на
ус т а нов я ва не н а да н н и т е з а и зв ършено
престъпление от значение за правото или
размера на пенсията.“
§ 5. В чл. 14, ал. 2 думата „неправилно“
се заменя с „неоснователно“.
§ 6. Член 21 се изменя така:
„Ч л. 21. (1) Под а дено о т пенс ионе р а
заявление с искане за преизчисляване на
пенсията му само с допълнително придобит
осигурителен стаж след пенсионирането се
оставя без разглеж дане.
(2) По за явление на лицет о пенси я та
му може да бъде ежегодно преизчислявана
по реда на чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО за
доп ъ л н и т ел но п ри доби т и я о си г у ри т елен
стаж и осигурителен доход след пенсионирането, когато това е по-благоприятно за
него. Заявлението може да бъде подадено и
едновременно със заявлението за отпускане
на пенсията.
(3) В сл у чай че п реизчисл ява нет о по
ал. 2 с осигурителен стаж и осигурителен
доход е по-неблагоприятно за пенсионера,
размерът на пенсията се определя само въз
основа на осигурителния стаж, придобит след
пенсионирането, съответно след последното
преизчисляване на пенсията.
(4) Преизчисленият по ал. 2 размер на
пенсията се определя от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението. Ежегодното преизчисляване за всяка
следваща календарна година се извършва
от първо число на същия месец, от който
е извършено предходното преизчисляване.
Когато заявлението за служебно преизчисляване на пенсията е подадено едновременно
със заявлението за отпускането є, първото
преизчисляване се извършва през следва-
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щата календарна година от първо число на
месеца, следващ същия календарен месец,
в който е било подадено заявлението.
(5) Срокът по чл. 98, ал. 1, т. 1 от КСО за
произнасяне на длъжностното лице тече от:
1. първи април на съответната година – в
случаите по чл. 102, ал. 1, т. 1 от КСО;
2. датата на подаване на заявлението – в
случаите по чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО;
3. датата, считано от която се преизчислява
пенсията – в случаите по ал. 4, изречения
второ и трето.
(6) Когато до датата на ежегодното преизчисляване на пенсията по чл. 102, ал. 1,
т. 2 от КСО не са постъпили нови данни по
чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО за осигурителния
стаж и/или доход на лицето, а за самоосигуряващо се лице – данни за внесени осигурителни вноски, длъжностното лице по
чл. 98, ал. 1 от КСО издава разпореждане за
отказ за преизчисляване на пенсията. След
отказа пенсията не подлежи на последващо
ежегодно преизчисляване, освен ако пенсионерът не подаде ново заявление по чл. 102,
ал. 1, т. 2 от КСО.
(7) В ед н а к а лен д арн а г од и н а не с е
доп уск а п реизч исл я ва не на пенси я та по
чл. 102, ал. 1, т. 1 и 2 от КСО, освен когато
заявлението за преизчисляване по чл. 102,
ал. 1, т. 2 от КСО е подадено след 1 април
на същата година.“
§ 7. Член 21а се изменя така:
„Чл. 21а. (1) При изчисляване на индивидуалния коефициент по чл. 70, ал. 4 и 8 от
КСО осигурителният доход се намалява с
доход, определен по реда на чл. 70, ал. 10 и
19 от КСО, за месеците, през които лицата са
осигурявани в универсален пенсионен фонд,
както следва: за лицата по чл. 127, ал. 1 от
КСО – след 31 декември 2001 г., за лицата
по чл. 127, ал. 4 от КСО – след 31 декември
2003 г., а за лицата от дирекция „Специална
куриерска служба“ към Държавната комисия по сигурността на информацията – след
31 декември 2012 г.
(2) Среднопретегленото съотношение по
чл. 70, ал. 10, т. 1 от КСО се намира, като:
1. размерите на осигурителните вноски
за универсален пенсионен фонд се разделят
на размерите на осигурителните вноски за
фонд „Пенсии“ за трета категория труд, за
лицата, родени преди 1 януари 1960 г., за
съответния период, а за периода от 2009 г.
до 2015 г. вк лючително, към размера на
осигурителните вноски за фонд „Пенсии“
за трета категория труд, за лицата, родени
преди 1 януари 1960 г., се добавя и трансферът от държавния бюджет в размер 12 на
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сто върху сбора от осигурителните доходи на
всички осигурени лица; всяко от получените
съотношения се умножава по броя на месеците, за които лицето е било осигурявано
в универсален пенсионен фонд в рамките
на периода, за който съотношението се отнася, и сборът на получените произведения
се разделя на общия брой на месеците с
осигуряване в универсален пенсионен фонд;
2. резултатът по т. 1 се умножава по съотношението между общия брой на месеците с
осигуряване в универсален пенсионен фонд
и общия брой на месеците с осигуряване
в държавното обществено осигуряване, намален с общия брой на месеците, за които
се отнася осигурителният доход на лицето
до 1 януари 1997 г. по чл. 70, ал. 4 от КСО.
(3) При изчисляването на индивидуалния
коефициент по чл. 70, ал. 8 от КСО осигурителният доход за всеки месец, през който
лицата са осигурявани в универсален пенсионен фонд, се намалява с дохода, определен
въз основа на съотношението за съответния
месец между размерите на осигурителните
вноски за универсалния пенсионен фонд и
размерите на вноските за фонд „Пенсии“ за
трета категория труд, за лицата, родени преди
1 януари 1960 г., а за периода от 2009 г. до
2015 г. включително, към размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ за трета
категори я труд, за лицата, родени преди
1 януари 1960 г., се добавя и трансферът от
държавния бюджет в размер 12 на сто върху
сбора от осигурителните доходи на всички
осигурени лица; съотношението се умножава
по съотношението меж ду общия брой месеци с осигуряване в универсален пенсионен
фонд и общия брой месеци с осигуряване в
държавното обществено осигуряване.
(4) При определ яне броя на месеците
с оси г у ря ва не в у н и верса лен пенсионен
фонд, съответно във фонд „Пенсии“ или
фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, се взема
предвид всеки календарен месец, за който са
внесени или дължими осигурителни вноски,
а по отношение на самоосигуряващите се
лица – всеки календарен месец, за който са
внесени дължимите осигурителни вноски по
чл. 6, ал. 8 от КСО.
(5) При изчисляване на индивидуалния
коефициент по чл. 70, а л. 4 и 8 от КСО
общият брой месеци осигурителен стаж с
осигуряване във фонд „Пенсии“, съответно
във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на
д ържавно т о общес т вено осиг у рява не, не
може да бъде повече от общия брой месеци
за календарното време.“
§ 8. В чл. 85, ал. 2 след думата „пенсии“
се добавя „и/или добавки“.
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§ 9. В § 9 от преходните и заключителните
разпоредби думите „чл. 70, ал. 8 и ал. 10,
т. 1“ се заменят с „чл. 70, ал. 8, 10 и 19“.
Заключителна разпоредба
§ 10. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на:
1. Параграфи 2, 3 и 6, които влизат в сила
от 1 януари 2021 г.
2. Параграфи 7 и 9, които влизат в сила от
1 септември 2021 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2860

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177
ОТ 29 АПРИЛ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи и
трансфери по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2021 г. за сметка на
разходи и/или трансфери по бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет
по държавния бюджет и субсидии и други
текущи трансфери и капиталови трансфери
за нефинансови предприятия за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
и трансфери в размер на 83 000 000 лв. по
бюджета на Министерството на здравеопаз
ването за 2021 г., както следва:
1. за увеличаване на разходите за персонал
по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“,
бюджетна програма „Профилактика и надзор
на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
в размер на 23 000 000 лв. – за изплащане
на допълнителни възнагражден ия за постигнати резултати на служители в системата на
Министерството на здравеопазването и подведомствените му разпоредители с бюджет,
работещи при неблагоприятни условия на труд
по време на обявената извънредна епидемична
обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19, съгласно чл. 15а, ал. 2 от
Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с Решение
на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за
преодоляване на последиците, с цел осигуряване на устойчивост на дейност 1 „Предоставяне
на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко
зает с изпълнение на дейностите, свързани с
мерките за превенция и борба с COVID-19“ по
Проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа
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на работещи в системата на здравеопазването
в условия на заплаха за общественото здраве
от COVID-19“, финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“
2014 – 2020 г.;
2. за увеличаване в размер на 60 000 000 лв.
на предоставения трансфер по бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за
2021 г. за осигуряване на средства за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия
по време на обявена извънредна епидемична
обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19 и до три месеца след
нейната отмяна, съгласно чл. 15а, ал. 1 от
Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с Решение
на Народното събрание от 13 март 2020 г.,
и за преодоляване на последиците, включително за заплащане на изпълнителите на
медицинска помощ за поставяне на ваксини
срещу COVID-19.
(2) Увеличава бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2021 г.
с 83 000 000 лв.
(3) При реализирани икономии по ал. 1,
т. 1 със същия размер може да се увеличи
трансферът по ал. 1, т. 2.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 се осигуряват за
сметка на намаляване на утвърдените разхо-
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ди, трансфери и бюджетни взаимоотношения
съгласно приложението.
Чл. 3. (1) Първостепенните разпоредители
с бюджет по държавния бюджет да извършат
произтичащите промени по бюджетите си за
2021 г., включително по области на политики/
функционални области и бюджетни програми,
както и на относимите показатели по чл. 86,
ал. 2 от Закона за публичните финанси, в т.ч.
максималните размери на новите задължения за разходи, и да уведомят министъра на
финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
съответните промени по централния бюджет
за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 106, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 77 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. и чл. 109, ал. 2 и 3 от
Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на съответните разпоредители с бюджет съгласно приложението по чл. 2.
За министър-председател:
Томислав Дончев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 2

Разпределение на намалението на разходите по приетите бюджети по чл. 4 – 47 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2021 г., на предоставените трансфери за други
бюджети по чл. 18 и 19 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., на
бюджетното взаимоотношение с централния бюджет на разпоредителите с бюджет по чл. 48
от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и на субсидиите и другите
текущи трансфери и капиталовите трансфери за нефинансовите предприятия по чл. 49 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
№ по
ред
I.

Наименование

Сума
(в лв.)

Разпределение на намалението на разходите по приетите бюджети по чл. 4 – 47 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

1 Сметна палата
2 Администрация на президента

155 400
64 500

3 Министерски съвет

943 200

4 Конституционен съд

40 100

5 Омбудсман

26 100

6 Министерство на финансите

4 866 000

7 Министерство на външните работи

1 081 100

8 Министерство на отбраната

11 669 600

9 Министерство на вътрешните работи

14 004 400
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Наименование

10 Министерство на правосъдието
11 Министерство на труда и социалната политика
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Сума
(в лв.)
2 619 600
13 199 300

12 Министерство на здравеопазването

5 629 800

13 Министерство на образованието и науката

1 220 500

14 Министерство на културата

1 392 500

15 Министерство на околната среда и водите

464 200

16 Министерство на икономиката

727 600

17 Министерство на енергетиката

529 400

18 Министерство на туризма

179 900

19 Министерство на регионалното развитие и благоустройството

6 541 100

20 Министерство на земеделието, храните и горите

1 748 300

21 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

2 375 900

22 Министерство на младежта и спорта

606 400

23 Държавна агенция „Национална сигурност“

987 700

24 Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия

31 200

25 Комисия за защита от дискриминация

22 800

26 Комисия за защита на личните данни

23 100

27 Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество

168 000

28 Национална служба за охрана

343 800

29 Държавна агенция „Разузнаване“

358 700

30 Национален статистически институт

204 500

31 Комисия за защита на конкуренцията
32 Комисия за регулиране на съобщенията

41 900
154 300

33 Съвет за електронни медии

20 900

34 Комисия за енергийно и водно регулиране

67 000

35 Агенция за ядрено регулиране

53 800

36 Държавна комисия по сигурността на информацията

82 900

37 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

350 800

38 Комисия за финансов надзор

141 500

39 Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

14 900

40 Централна избирателна комисия

41 600

41 Държавен фонд „Земеделие“
42 Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

2 663 200
12 200

43 Държавна агенция „Технически операции“

507 300

44 Държавна агенция „Електронно управление“

237 400

ВСИЧКО по I

76 614 400
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Сума
(в лв.)

Наименование

Разпределение на намалението на предоставените трансфери за други бюджети по чл. 18 и 19 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

1 Министерство на околната среда и водите

306 600

2 Министерство на икономиката

417 000

ВСИЧКО по II
III.

723 600

Разпределение на намалението на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет на разпоредителите с бюджет по чл. 48 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

1 Българско национално радио

388 300

2 Българска национална телевизия

591 100

3 Българска телеграфна агенция

47 700

ВСИЧКО по III

1 027 100

Разпределение на намалението на субсидиите и другите текущи трансфери и капиталовите трансфеIV. ри за нефинансовите предприятия по чл. 49 от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
А. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
1 Столична община – вътрешноградски транспорт
2

1 709 000
79 000

За превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони

3 Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Б. Капиталови трансфери за нефинансови предприятия
За изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху
1 околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация
2 Национална компания „Железопътна инфраструктура“
3 „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД

229 800
1 400 200
2 925 900
71 800
1 005 300
782 700

4 Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
ВСИЧКО по IV

1 066 100
4 634 900

ВСИЧКО (I+II+III+IV)

83 000 000

2867

РЕШЕНИЕ № 403
ОТ 28 АПРИЛ 2021 Г.

за признаване на Сдружение „Национално
сдружение на работодателите на хората с
увреждания“ за национално представителна
организация
На основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2, т. 2
от Закона за хората с увреж дания и чл. 18,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 14 и 15 от Правилника за дейността и организацията на
работа на Националния съвет за хората с
увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите
на и за хората с увреж дания и контрола за
спазването на критериите за национална
представителност, приет с Постановление
№ 151 на Министерск и я съвет от 2019 г.
(ДВ, бр. 49 от 2019 г.),

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания“ със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Оборище“, ул. Г. С. Раковски
№ 99, ет. 7, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийския
градски съд под № 10952, том 207, стр. 35,
по ф. д. № 12488/2003 г., с ЕФН 2103124888 и
ЕИК 131174523, за национално представителна организация за срок 4 години считано от
5 юни 2021 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2855
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г., отнасящ се до измененията на Международната конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби от 1973 г., както
е изменена с Протокола от 1978 г.
(Ревизиран Анекс VI към MARPOL 73/78)
(Приети с Резолюция MEPC.l76(58) на Комитета по опазване на морската среда на
Меж д у народната морска организац и я на
10 октомври 2008 г. В сила за Република
България от 1 юли 2010 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета по опазване
на морската среда (Комитета), възложени му с
международни конвенции за предотвратяване
и контрол на замърсяването на морето,
Като отбелязва член 16 от Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г. (наричана по-долу „Конвенцията от 1973 г.“), член VI от Протокола от
1978 г. относно Международната конвенция за
предотвратяване на замърсяването от кораби
от 1973 г. (наричан по-долу „Протоколът от
1978 г.“) и член 4 от Протокола от 1997 г. за
изменение към Международната конвенция
за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с Протокола
от 1978 г. (наричан по-долу „Протоколът от
1997 г.“), които заедно определят процедурата
за изменение на Протокола от 1997 г. и възлагат на съответния орган на Организацията
функцията да разглежда и приема изменения
към Конвенцията от 1973 г., изменена с Протоколите от 1978 г. и 1997 г.,
Като отбел язва също, че с Протокола
от 1997 г., Анекс VI, озаглавен „Правила за
предотвратяване замърсяването на въздуха
от кораби“ (наричан по-долу „Анекс VI“), се
добавя към Конвенцията от 1973 г.,
Като взема предвид проектоизмененията
към Анекс VI към MARPOL,
1. Приема, в съответствие с член 16, параграф 2, буква d) от Конвенцията от 1973 г.,
изменения към Анекс VI, чийто текст се съдържа в Приложението към тази резолюция;
2. Установява в съответствие с член 16,
параграф 2, буква f), точка iii) от Конвенцията от 1973 г., че измененията се считат за
приети на 1 януари 2010 г., освен ако преди
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тази дата повече от една трета от Страните
или Страните, чиито комбинирани търговски
флоти съставляват не по-малко от 50 % от
брутния тонаж на световния търговски флот,
не са уведомили Организацията за възраженията си срещу измененията;
3. Приканва Страните да отбележат, че
в съответствие с член 16, параграф 2, буква
g), точка ii) от Конвенцията от 1973 г. споменатите изменения влизат в сила на 1 юли
2010 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4. Отправя искане към генералния секретар,
в съответствие с член 16, параграф 2, буква
е) от Конвенцията от 1973 г., да предаде на
всички Страни по Конвенцията от 1973 г.,
както е изменена с Протоколите от 1978 г.
и 1997 г., заверени копия от тази резолюция
и текста на измененията, съдържащи се в
Приложението;
5. Освен това отправя искане към генералния секретар да предаде на членовете
на Организацията, които не са Страни по
Конвенцията от 1973 г., както е изменена с
Протоколите от 1978 г. и 1997 г., копия от
тази резолюция и Приложението към нея; и
6. Приканва Страните по Анекс VI към
MARPOL и другите правителства на държавите-членки да представят измененията към
Анекс VI към MARPOL на вниманието на
корабопритежателите, операторите на кораби, корабостроителите, производителите на
корабни дизелови двигатели, доставчиците
на корабни горива и всички други заинтересовани групи.
ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕВИЗИРАН АНЕКС VI КЪМ MARPOL
73/78
Правила за предотвратяване замърсяването на въздуха от кораби
Г л а в а

1

Общи положения
Правило 1
Прилагане
Разпоредбите на този Анекс се прилагат
за всички кораби, освен когато изрично е
предвидено друго в правила 3, 5, 6, 13, 15, 16
и 18 от този Анекс.
Правило 2
Определения
За целите на този Анекс:
1 Анекс означава Анекс VI към Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби от 1973 г. (MARPOL),
както е изменена с Протокола от 1978 г.
(MARPOL 73/78) и с Протокола от 1997 г.,
изменен от Организацията, при условие че
тези изменения са приети и въведени в сила
в съответствие с разпоредбите на член 16 от
тази Конвенция.
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2 Подобен етап на постройка означава етап,
при който:
.1 з апочва постройка, която може да се
идентифицира с конкретен кораб; и
.2 з апочва сглобяването на кораб, представляващо най-малко 50 тона или 1 % от
очакваното тегло на цялата конструкция,
което е по-малко.
3 Дата на годишнина означава деня и месеца
от всяка година, които отговарят на датата на
изтичане на валидността на Международно
свидетелство за предотвратяване замърсяването на въздуха.
4 Спомагателно устройство за контрол
означава система, функция или стратегия за
управление, инсталирана на корабен дизелов
двигател, която се използва за защита на двигателя и/или на спомагателното му оборудване
от експлоатационни състояния, които могат
да доведат до щета или повреда или които се
използват за улесняване пускането на двигателя. Спомагателното устройство за контрол
може също да бъде стратегия или мярка, за
които е доказано по задоволителен начин, че
не са измервателно-коригиращо устройство.
5 Непрекъснатото подаване се определя като
процес, при който отпадъците се подават в
горивна камера без човешка помощ, докато
инсинераторът е в нормални работни състояния с работна температура на горивната
камера между 850°C и 1200°C.
6 Измервателно-коригиращо устройство
означава устройство, което измерва, открива
или реагира на работните променливи (напр.
обороти на двигателя, температура, входното налягане или друг параметър) с цел да
активира, модулира, забави или деактивира
действието на всеки компонент или работа на
системата за управление на емисиите, така
че ефективността на системата за управление
на емисиите да се намали при условията,
които се срещат по време на обичайната
експлоатация, освен когато използването на
такова устройство е основателно включено
в приложената процедура за изпитване за
освидетелстване на емисиите.
7 Емисия означава всяко изпускане на вещества, предмет на контрол от този Анекс,
от кораби в атмосферата или морето.
8 Зона за контрол на емисиите означава зона,
в която се изисква приемането на специални
задължителни мерки за емисиите от кораби,
за да се предотврати, намали и контролира
замърсяването на въздуха с NOX или SOX и
прахови частици, или и трите вида емисии
и техните съпътстващи неблагоприятни въздействия върху човешкото здраве и околната
среда. Зоните за контрол на емисиите включват
тези, изброени или определени в правила 13
и 14 от този Анекс.
9 Течно гориво означава всяко гориво, доставено на борда на кораб и предназначено за
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изгаряне с цел за задвижване или експлоатация на този кораб, включително дестилатни
и остатъчни горива.
10 Брутен тонаж означава брутния тонаж,
изчислен в съответствие с правилата за измерване на тонажа, които се съдържат в Анекс І
към Международната конвенция за тонажно
измерване на корабите от 1969 г. или в съответствие с всяка последваща Конвенция;
11 Инсталации във връзка с правило 12 от
този Анекс означава инсталирането на системи, оборудване, включително преносими
пожарогасителни агрегати, изолация или друг
материал на кораб, но изключва ремонта или
презареждането на вече инсталирани системи,
оборудване, изолация или друг материал или
презареждането на преносими пожарогасителни агрегати.
12 Инсталиран означава корабен дизелов
двигател, който е монтиран на кораб или е
предназначен за тази цел, включително преносим спомагателен корабен дизелов двигател,
само ако неговата система за зареждане с
гориво, охлаждане или изпускателна уредба е неразделна част от кораба. Система за
зареждане с гориво се счита за неразделна
част от кораба, само ако е трайно прикрепена
към него. Това определение включва корабен
дизелов двигател, който се използва за допълване или увеличаване на инсталираната
мощност на кораба и е предназначен да бъде
неразделна част от него.
13 Нерационална стратегия за контрол на
емисиите означава стратегия или мярка, която при обичайната експлоатация на кораба
намалява ефективност та на системата за
управление на емисиите до ниво, по-ниско
от очакваното за приложимата процедура за
изпитване на емисиите.
14 Морски дизелов двигател означава всеки
двигател с вътрешно горене, работещ с течно
гориво или с два вида гориво, за който се
прилага правило 13 от този Анекс, включително възпламенителни системи/системи от
съединения, ако се прилагат такива.
15 Технически кодекс NOX означава Технически кодекс за контрол на емисиите на азотни
окиси от морски дизелови двигатели, приет с
Резолюция 2 на MARPOL от Конференцията
от 1997 г., както е изменен от Организацията,
при условие че тези изменения са приети и
въведени в сила в съответствие с разпоредбите
на член 16 от тази Конвенция.
16 Вещества, разрушаващи озоновия слой означава контролирани вещества, определени в
член 1, параграф 4 от Монреалския протокол за
веществата, които разрушават озоновия слой,
1987 г., и изброени в Допълнения A, B, C или
Е към този протокол, в сила към момента
на прилагане или тълкуване на този Анекс.
Вещества, разрушаващи озоновия слой,
които могат да бъдат открити на борда на
кораб, включват, но не се ограничават до:
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Халон 1211 Бромохлордифлуорометан
Халон 1301 Бромотрифлуорометан
Халон 2402 1, 2-дибромо-1,1,2,2-тетрафлуороетан (известен също като Халон 114B2)
CFC-11 трихлорфлуорметан
CFC-12 дихлородифлуорометан
CFC-113 1, 1,2-трихлоро-1, 2, 2-трифлуоро
етан
CFC-114 1,2-дихлоро-1,1,2,2-тетрафлуороетан
CFC-115 хлоропентафлуороетан
17 Изгаряне на борда на кораба означава
изгаряне на отпадъци или други вещества
на борда на кораб, ако тези отпадъци или
други вещества са били генерирани по време
на нормалната експлоатация на този кораб.
18 Корабен инсинератор означава техническо
средство на борда на кораб, предназначено
основно за изгаряне.
19 Изградени кораби означава кораби, чиито
килове са положени или които се намират на
подобен етап на изграждане.
20 Нефтен шлам (Sludge oil) означава шлам
от маслените или горивни сепаратори, отработено смазочно масло от главни или спомагателни машини, или нефтени остатъци
от сантинни сепаратори, нефто-филтриращо
оборудване или събирателни тави.
21 Танкер означава нефтен танкер по смисъла на правило 1 от Анекс I или танкер-химикаловоз по смисъла на правило 1 от Анекс
II към тази Конвенция.
Правило 3
Изключения и освобождавания
Общи положения
1 Правилата от този Анекс не се прилагат
при:
.1 в
 сяка емисия, необходима за осигуряване
безопасността на кораба или спасяване
на човешки живот на море; или
.2 в
 сяка емисия, произтичаща от повреда
на кораба или негово оборудване:
.2.1 п
 ри условие, че след настъпването на
повредата или след откриването на
емисията са взети всички разумни
предпазни мерки с цел предотвратяване или минимизиране на емисията; и
.2.2 о
 свен ако собственикът или капитанът
не е действал с умисъл да причини
щета или е допуснал отделянето на
емисия поради небрежност и със
съзнанието, че може да се причини
щета.
Опити за намаляване на емисиите от кораби и технологични изследвания в областта
на контрола
2 А дминист раци ята на дадена Ст рана
може, в сътрудничество с други А дминистрации, ако е подходящо, да разреши освобождаване от специални разпоредби на този
Анекс за кораб, който да провежда опити за
разработване на технологии за намаляване
и контрол на емисиите и на програми за
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проектиране на двигатели. Такова освобождаване се предоставя, само ако прилагането
на специални разпоредби от този Анекс или
от ревизирания Технически кодекс NOX от
2008 г. би могло да възпрепятства научните
изследвания в областта на разработването на
такива технологии или програми. Разрешение
за такова освобождаване се предоставя само
на необходимия минимален брой кораби и е
обект на следните разпоредби:
.1 з а морски дизелови двигатели с работен
обем на цилиндъра до 30 литра продължителността на изпитването по море не
надвишава 18 месеца. Ако е необходимо
допълнително време, Администрацията
или Администрациите, издаващи разрешения, могат да разрешат подновяване
за допълнителен 18-месечен период; или
.2 з а морски дизелови двигатели с работен
обем на цилиндъра, равен или по-голям
от 30 литра, продължителността на изпитването на кораба не надвишава 5 години и изисква разглеждане на напредъка
от страна на издаващата разрешението
Администрация или Администрации при
всеки междинен преглед. Въз основа на
това разглеждане може да бъде отнето
разрешителното за освобождаване, ако
изпитването не отговаря на условията
в това разрешително или ако се установи, че няма вероятност технологията
или програмата да доведе до ефективни
резултати в намаляването и контрола на
емисиите от кораба. Ако проверяващата
Администрация или Администрации определят, че е необходимо допълнително
време за провеждане на изпитване на
конкретна технология или програма,
разрешението за освобождаване може да
бъде подновено за допълнителен период
от време, който не надвишава пет години.
Емисии от дейности за добив на минерали
от морското дъно
3.1 Емисиите, които произтичат пряко от
проучването, експлоатацията и свързаната с
тях офшорна преработка на минерални ресурси
от морското дъно, са освободени от разпоредбите на този Анекс в съответствие с член 2,
параграф 3, буква b), точка ii) от настоящата
Конвенция. Тези емисии включват следното:
.1 е мисиите, произтичащи от изгарянето на
вещества, които са единствено и пряко
резултат от проучване, експлоатация и
свързана с това офшорна преработка на
минерални ресурси от морското дъно,
включително, но без да се ограничава
до, изгарянето на въглеводороди и на
изрезк и, шлака и/или стим улиращи
течности по време на сондажни и изпит
вателни операции, както и използване
на сигнални ракети при неблагоприятни
условия;
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.2 и
 зпускането на газове и летливи съединения, вложени в сондажни течности
и изрезки;
.3 емисиите, свързани единствено и пряко с
обработката, боравенето със или съхранението на минерали от морското дъно; и
.4 е мисиите от морски дизелови двигатели,
които са предназначени единствено за
проучване, експлоатация и свързана с
тях офшорна преработка на минерални
ресурси от морското дъно.
3.2 Изискванията на правило 18 от този
Анекс не се прилагат за използването на
въглеводороди, които се произвеждат и впоследствие се използват на място като гориво,
когато са одобрени от Администрацията.
Правило 4
Еквиваленти
1 Администрацията на дадена Страна може
да разреши всяко приспособление, материал,
уред или апарат да бъдат монтирани на кораб
или други процедури, алтернативни течни
горива или методи за съответствие да се
използват като алтернатива на изискваните
от този Анекс, ако такова приспособление,
материал, уред или апарат или други процедури, алтернативни течни горива или методи
за съответствие са поне толкова ефективни
по отношение на намаляването на емисиите,
колкото се изисква от този Анекс, включително някой от стандартите, установени в
правила 13 и 14.
2 Администрацията на Страна, която разрешава приспособление, материал, уред или
апарат или други процедури, алтернативни
течни горива или методи за съответствие да
се използват като алтернатива на изискваните
от този Анекс, съобщава на Организацията за
разпространение до Страните на подробности
за тях, за сведение и подходящи действия,
ако има такива.
3 А дминист раци ята на дадена Ст рана
взема предвид всички съответни насоки,
разработени от Организацията, отнасящи се
до еквивалентите, предвидени в това правило.
4 Администрацията на Страна, която разрешава използването на еквивалент, както е
посочено в параграф 1 от това правило, се
стреми да не уврежда или поврежда нейната
околна среда, човешкото здраве, имущество
или ресурси или тези на други държави.
Г л а в а

2

Преглед, освидетелстване и средства за
контрол
Правило 5
Прегледи
1 Всеки кораб с брутен тонаж, равен на
или по-голям от 400 БТ, и всяка стационарна и плаваща сондажна платформа и други
платформи подлежат на прегледите, посочени
по-долу:
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.1 П
 ървоначален преглед преди пускането
на кораба в експлоатация или преди
издаването на свидетелство за първи
път съгласно правило 6 от този Анекс.
Прегледът трябва да гарантира, че оборудването, системите, приспособленията,
съоръженията и материалите напълно
съответстват на приложимите изисквания на този Анекс;
.2 П
 одновителен преглед през интервали,
определени от А дминистрацията, но
ненадвишаващи пет години, освен в
случаите, когато се прилагат правила
9.2, 9.5, 9.6 или 9.7 от този Анекс. Подновителният преглед трябва да гарантира,
че оборудването, системите, приспособленията, съоръженията и материалите
напълно съответстват на действащите
изисквания на този Анекс;
.3 М
 еждинен преглед в рамките на три
месеца преди или след датата на втората годишнина или в рамките на три
месеца преди или след датата на третата
годишнина на свидетелството, което
замества един от годишните прегледи,
посочени в параграф 1.4 от това правило.
Междинният преглед трябва да гарантира, че оборудването и съоръженията
напълно съответстват на приложимите
изисквания на този Анекс и са в добро
работно състояние. Такива междинни
прегледи се заверяват в свидетелството,
издадено съгласно правило 6 или 7 на
този Анекс;
.4 Годишен преглед в рамките на три месеца
преди или след датата на всяка годишнина от издаването на свидетелството,
включващ обща проверка на оборудването, системите, приспособленията,
съоръженията и материалите, посочени
в параграф 1.1 от това правило, за да
се гарантира, че са били поддържани в
съответствие с параграф 4 от това правило и че продължават да отговарят на
изискванията за експлоатация, за които
е предназначен корабът. Такива годишни
прегледи се заверяват в свидетелството,
издадено съгласно правило 6 или 7 от
този Анекс; и
.5 Допълнителен преглед, общ или частичен, в зависимост от обстоятелствата,
се осъществява всеки път, когато се
извършват важни ремонти или подновявания, както е предписано в параграф
4 от това правило, или след ремонт в
резултат на разследванията, регламентирани в параграф 5 от това правило.
Прегледът трябва да гарантира, че необходимите ремонти или подновявания са
извършени ефективно, че материалите и
изработката при тези ремонти или подновявания са задоволителни във всяко
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едно отношение и че корабът отговаря
във всяко едно отношение на изискванията на този Анекс.
2 За кораби с брутен тонаж, по-малък от
400 БТ, Администрацията може да установи
подходящи мерки, за да гарантира спазването
на приложимите разпоредби на този Анекс.
3 Прегледите на кораби, отнасящи се до
прилагането на разпоредбите на този Анекс,
се извършват от длъжностни лица на Администрацията.
.1 А
 дминистрацията обаче може да възложи прегледите или на определени за
тази цел инспектори, или на организации, признати от нея. Тези организации
трябва да спазват насоките, приети от
Организацията;
.2 П
 регледът на морски дизелови двигатели
и оборудване за съответствие с правило
13 от този Анекс се извършва съгласно
ревизирания Технически кодекс NOX от
2008 г.;
.3 К
 огато назначен инспектор или призната
организация определи, че състоянието на
оборудването съществено не съответства
на данните в свидетелството, той/тя
трябва да гарантира, че ще бъдат предприети коригиращо действие и следва
своевременно да уведоми Администрацията. Ако такова коригиращо действие
не бъде предприето, свидетелството
се отнема от Администрацията. Ако
корабът се намира в пристанище на
друга Страна, съответните органи на
държавата на пристанището се уведомяват незабавно. Когато длъжностно
лице на А дминистрацията, назначен
инспектор или призната организация е
уведомил съответните органи на пристанищната държава, правителството на
тази пристанищна държава оказва на
това длъжностно лице, инспектор или
организация необходимото съдействие
за изпълнение на задълженията им по
това правило; и
.4 В
 ъв всички случаи Администрацията
трябва да гарантира изцяло пълното
извършване и ефикасността на прегледа
и да се ангажира с предприемането на
необходимите мерки за изпълнение на
това задължение.
4 Оборудването трябва да се поддържа в съответствие с разпоредбите на този Анекс, като
без изричното одобрение на Администрацията
не трябва да се правят никакви промени в това
оборудване, в системите, приспособленията,
съоръженията или материалите, обхванати от
прегледа. Допуска се пряка подмяна на такова
оборудване и приспособления с оборудване
и приспособления, които съответстват на
разпоредбите на този Анекс.
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5 Когато на кораб се случи произшествие
или се установи дефект, който оказва съществено влияние върху ефективността или
пълнотата на оборудването му, обхванато от
този Анекс, капитанът или собственикът на
кораба докладва при първа възможност на
Администрацията, на назначения инспектор
или на признатата организация, отговарящи
за издаването на съответното свидетелство.
Правило 6
Издаване или заверка на свидетелство
1 Международно свидетелство за предотвратяване замърсяването на въздуха се издава
след първоначален или подновителен преглед
съгласно правило 5 от този Анекс на:
.1 в
 секи кораб с брутен тонаж 400 БТ и
повече, извършващ рейсове до пристанища или крайбрежни терминали под
юрисдикцията на други Страни; и
.2 п
 латформи и сон да ж ни п латформи,
извършващи рейсове до води под суверенитета или юрисдикцията на други
Страни.
2 На кораб, построен преди датата на влизане в сила на Анекс VI, Администрацията
на знамето на кораба издава Международно
свидетелство за предотвратяване замърсяването на въздуха в съответствие с параграф 1
от това правило не по-късно от първото
планирано излизане на сухдок след датата на
влизане в сила на Анекс VI, но не по-късно
от три години след тази дата.
3 Свидетелството се издава или заверява
от Администрацията или от лице или организация, надлежно упълномощени от нея. Във
всеки от случаите Администрацията поема
пълна отговорност за издаденото свидетелство.
Правило 7
Издаване на свидетелство от друга Страна
1 Дадена Страна може, по молба на Администрацията, да изиска преглед на кораба
и ако е убедена, че са спазени разпоредбите
на този Анекс, да издаде или да разреши издаването на Международно свидетелство за
предотвратяване замърсяването на въздуха
на кораба и при необходимост да направи
заверка или да разреши полагането є върху
свидетелството на кораба в съответствие с
този Анекс.
2 Копие от свидетелството и копие от
доклада от прегледа се предоставят в найкратък срок на Администрацията, която е
отправила искането.
3 Така издадено свидетелство съдържа декларация, в която се посочва, че е издадено
по искане на Администрацията, като това
свидетелство има същата сила и се приема
при същите условия като свидетелството,
издадено по правило 6 от този Анекс.
4 На кораб, който има право да плава
под знамето на държава, която не е Страна,
не се издава Международно свидетелство за
предотвратяване замърсяването на въздуха.
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Правило 8
Форма на свидетелство
Международното свидетелство за предот
вратяване замърсяването на въздуха се изготвя
по форма, съответстваща на образеца, даден
в приложение I към този Анекс, и е наймалко на английски, френски или испански
език. Ако се използва и официалният език на
издаващата държава, той има предимство в
случай на спор или несъответствие.
Правило 9
Срокове и валидност на свидетелството
1 Международното свидетелство за предот
вратяване замърсяването на въздуха се издава
за период, указан от Администрацията, който
не може да надвишава пет години.
2 Независимо от изискванията на параграф 1 от това правило:
.1 к
 огато подновителният преглед е приключил в рамките на три месеца преди
датата на изтичането на валидността на
съществуващото свидетелство, новото
свидетелство е валидно от датата на
приключване на подновителния преглед
до дата не по-късна от пет години след
датата на изтичане на валидността на
наличното свидетелство;
.2 когато подновителният преглед е приключил след датата на изтичането на валидността на съществуващото свидетелство,
новото свидетелство е валидно от датата
на приключването на подновителния
преглед до дата не по-късна от пет години
след датата на изтичане на валидността
на наличното свидетелство; и
.3 когато подновителният преглед е приключил повече от три месеца преди датата
на изтичането на валидността на наличното свидетелство, новото свидетелство
е валидно от датата на приключването
на подновителния преглед до дата не покъсна от пет години след датата на приключването на подновителния преглед.
3 Ако свидетелството е издадено за срок,
по-малък от пет години, Администрацията
може да продължи валидността му след датата
на изтичането му до края на максималния
период, посочен в параграф 1 от това правило, при условие че са извършени прегледите,
посочени в правила 5.1.3 и 5.1.4 от този Анекс,
валидни при издаването на свидетелството за
срок от пет години, според случая.
4 Ако след приключването на подновителния преглед ново свидетелство не може
да бъде издадено или да бъде предоставено
на борда на кораба преди датата на изтичане
на валидността на наличното свидетелство,
лицето или организацията, упълномощени от
Администрацията, може да завери наличното
свидетелство, като това свидетелство се счита
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за валидно за нов период, който не може да
надвишава пет месеца, считани от датата на
изтичането на валидността му.
5 Ако на датата на изтичане на валидността на свидетелството корабът не се намира
в пристанище, в което може да се извърши
преглед, Администрацията може да удължи
валидността на това свидетелство, но това
удължаване се разрешава единствено, за да
се позволи на кораба да приключи своето
пътуване до пристанището, в което да бъде
подложен на преглед и то единствено в случай,
че тази мярка изглежда подходяща и разумна.
Валидността на никое свидетелство не трябва
да бъде удължавана за период, по-дълъг от
три месеца, като кораб, на който е позволено
удължаване валидността на свидетелството,
няма право въз основа на това удължение
след пристигането в пристанището, в което
да бъде подложен на преглед, да отпътува
от него, без да е получил ново свидетелство.
След приключване на прегледа за подновяване валидността на новото свидетелство ще
бъде до дата, ненадвишаваща пет години от
датата на изтичане на валидността на наличния сертификат, преди да е било разрешено
удължаването.
6 Свидетелство, издадено на кораб, извършващ кратки рейсове, чиято валидност не е
била продължена въз основа на предишните
разпоредби на това правило, може да се удължи
от Администрацията за гратисен период, който
не надхвърля един месец след изтичането на
валидността, посочена в това свидетелство.
След приключване на прегледа за подновяване валидността на новото свидетелство
трябва да бъде до дата, ненадвишаваща пет
години от датата на изтичане на валидността
на наличното свидетелство, преди да е било
разрешено удължаването.
7 При специални обстоятелства, определени от Администрацията, не е необходимо да
се датира новото свидетелство от датата на
изтичане на валидността на съществуващото
такова, както се изисква от параграф 2.1, 5 или
6 от това правило. При такива обстоятелства
новото свидетелство трябва да е валидно до
дата не по-късна от пет години от датата на
приключване на прегледа за подновяване.
8 Когато годишен или междинен преглед
приключи в срок, по-кратък от указания в
правило 5 от този Анекс, то тогава:
.1 д
 атата на годишнината, посочена в свидетелството, се заменя от заверка с дата,
която е не по-късна от три месеца от
датата, на която е приключил прегледът;
.2 п оследващият годишен или междинен
преглед, изискван съгласно правило 5 от
този Анекс, се извършва на интервалите,
регламентирани в това правило, като се
използва новата дата на годишнина; и
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.3 д
 атата на изтичането на валидността
може да остане непроменена, при условие че един или повече годишни или
меж динни п регледи, според сл у ча я,
бъдат извършени така, че да не бъдат
надвишени максималните срокове между
прегледите, регламентирани от правило
5 от този Анекс.
9 Свидетелство, издадено съгласно правило 6 или 7 от този Анекс, престава да бъде
валидно в който и да е от следните случаи:
.1 а
 ко съответните прегледи не са завършени в рамките на периодите, посочени
в правило 5.1 от този Анекс;
.2 а
 ко свидетелството не е заверено в съответствие с правило 5.1.3 или 5.1.4 от
този Анекс; и
.3 п ри преминаване на кораба под флага
на друга държава. Ново свидетелство
се издава само когато Правителството,
издаващо новото свидетелство, е напълно
убедено, че корабът отговаря на изискванията на правило 5.4 от този Анекс. В
случай на преминаване между Страните,
при поискване в рамките на три месеца
след извършването на преминаването,
Правителството на Страната, под чието
знаме корабът е имал право да плава
преди това, във възможно най-кратък
срок предава на Администрацията копия от свидетелството, намиращо се на
кораба преди прехвърлянето и ако има
такива, копия от съответните доклади
от прегледи.
Правило 10
Държавен пристанищен контрол по отношение на експлоатационните изисквания
1 Кораб, когато се намира в пристанище
или крайбрежен терминал под юрисдикцията
на друга Страна по Анекс VI, подлежи на
проверка от надлежно упълномощени от тази
Страна длъжностни лица относно експлоатационните изисквания по този Анекс, когато
съществуват явни основания да се счита, че
капитанът или екипажът не са запознати със
съществените корабни процедури, отнасящи
се до предотвратяването на замърсяването на
въздуха от кораби.
2 При обстоятелствата, посочени в параграф 1 от това правило, Страната предприема
такива мерки, които да гарантират, че корабът
няма да плава, докато ситуацията не бъде
приведена в ред в съответствие с изискванията
на този Анекс.
3 Процеду рите, свързани с държавни я
пристанищен контрол, предвиден в член 5 от
настоящата Конвенция, трябва да се прилагат
към настоящото правило.
4 Нито една разпоредба от настоящото
правило не трябва да се счита като ограничаваща правата и задълженията на Страна,
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осъществяваща контрол над експлоатационните изисквания, специално предвидени в
настоящата Конвенция.
Правило 11
Разкриване на нарушения и правоприлагане
1 Страните по Анекс VI
�������������������
трябва
����������������
да си сътрудничат при разкриването на нарушения и
прилагането на разпоредбите на този Анекс,
използвайки всички подходящи и практични мерки за разкриване и за наблюдение
на околната среда, подходящи процедури за
докладване и за събиране на доказателства.
2 Кораб, за който се прилага този Анекс,
може да бъде обект на проверка във всяко
пристанище или крайбрежен терминал на
дадена Страна от длъжностни лица, назначени или упълномощени от тази Страна, с цел
удостоверяване дали корабът изпуска някое
от веществата, обхванати от този Анекс, в
нарушение на изискванията на този Анекс.
Ако дадена проверка установи нарушение на
този Анекс, до Администрацията се изпраща доклад за предприемане на подходящо
действие.
3 Всяка Страна трябва да представи на
А дминистрацията доказателства, ако има
такива, че корабът е изпуснал някое от веществата, обхванати от този Анекс, в нарушение
на разпоредбите на този Анекс. Ако това е
практически възможно, компетентният орган
на предишната Страна трябва да уведоми
капитана на кораба за предполагаемото нарушение.
4 При получаване на такова доказателство
така информираната Администрация трябва
да разследва въпроса и може да поиска от
другата Страна да представи допълнителни или
по-добри доказателства за предполагаемото
нарушение. Ако Администрацията е удовлетворена, че са налице достатъчно доказателства
за откриване на съдебна процедура по отношение на предполагаемото нарушение, тя трябва
да наложи откриването на такава процедура
съгласно нейното законодателство, колкото е
възможно по-скоро. Администрацията трябва
незабавно да информира Страната, която е съобщила за предполагаемото нарушение, както
и Организацията за предприетите действия.
5 Дадена Страна може също така да провери
кораб, за който се прилага този Анекс, когато
влиза в пристанища или крайбрежни терминали под нейна юрисдикция, ако е получено
искане за разследване от която и да е Страна
заедно с достатъчно доказателства, че корабът
е изпуснал някое от веществата, обхванати от
този Анекс, на което и да е място в нарушение
на този Анекс. Доклад от такова разследване
трябва да бъде изпратен на Страната, която
го е поискала, и на Администрацията, така
че да могат да бъдат предприети подходящи
действия съгласно тази Конвенция.
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6 Международното право, отнасящо се до
предотвратяване, намаляване и контрол на
замърсяването на морската среда от кораби,
включително правото, свързано с правоприлагането и предпазните мерки, което е в сила
към момента на прилагане или тълкуване
на този Анекс, се прилага mutatis mutandis
(с необходимите промени) към правилата и
стандартите, установени в този Анекс.
Г л а в а

3

Изисквания за контрол на емисиите от
кораби
Правило 12
Вещества, които нарушават озоновия слой
1 Това правило не се прилага за постоянно
запечатано оборудване, което няма връзки за
зареждане с хладилен агент или потенциално
отстраняеми компоненти, съдържащи вещества, разрушаващи озоновия слой.
2 Съгласно разпоредбите на правило 3.1
се забраняват всякакви умишлени емисии
на вещества, разрушаващи озоновия слой.
Преднамерените емисии включват емисии,
възникващи в процеса на поддържане, обслужване, ремонт или обезвреждане на системи
или оборудване, с изключение на минимални изпускания, свързани с улавянето или
рециклирането на вещества, разрушаващи
озонови я слой. Емисии, произтичащи от
течове на вещества, разрушаващи озоновия
слой, независимо дали те са умишлени, или
не, могат да бъдат уреждани от Страните.
3.1 Забраняват се инсталациите, които съдържат вещества, разрушаващи озоновия слой,
различни от хидрохлорфлуорвъглеводороди:
.1 н
 а кораби, построени на или след 19
май 2005 г.; или
.2 п о отношение на кораби, построени преди 19 май 2005 г., които имат договорна
дата за доставка на оборудването на
кораба на или след 19 май 2005 г. или
при липса на договорна дата за доставка
действителната доставка на оборудването
на кораба да е на или след 19 май 2005 г.
3.2 Инсталации, които съдържат хидрохлорфлуорвъглеводороди, се забраняват:
.1 н
 а кораби, построени на или след 1 януари 2020 г.; или
.2 п о отношение на кораби, построени
преди 1 януари 2020 г., които имат договорна дата за доставка на оборудването
на кораба на или след 1 януари 2020 г.
или при липса на договорна дата за
доставка действителната доставка на
оборудването на кораба да е на или след
1 януари 2020 г.
2
4
Веществата, посочени в това
правило, и оборудването, съдържащо такива
вещества, се предават в подходящи приемни
съоръжения, когато се извличат от корабите.
3
5
Всеки кораб, предмет на правило 6.1, трябва да поддържа списък на обо-
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рудването, съдържащо вещества, разрушаващи
озоновия слой.
4
6
Всеки кораб, предмет на правило 6.1, който има презареждащи се системи, които съдържат вещества, разрушаващи
озоновия слой, трябва да води Дневник за
веществата, разрушаващи озоновия слой. Този
дневник може да бъде част от съществуващ
дневник или електронна система за записване,
одобрени от Администрацията.
5
7
Записите в Дневника за вещества, разрушаващи озоновия слой, трябва
да включват масата (в kg) на съответното
вещество и трябва да се правят незабавно
при всеки отделен случай по отношение на
следното:
.1 п
 ълно или частично презареждане на
оборудване, съдържащо вещества, разрушаващи озоновия слой;
.2 р
 емонт или техническо обслужване на
оборудване, съдържащо вещества, разрушаващи озоновия слой;
.3 и
 зпускане в атмосферата на вещества,
разрушаващи озоновия слой:
.3.1 п реднамерено; и
.3.2 н
 епреднамерено;
.4 и зпускане на вещества, разрушаващи
озоновия слой, в брегови приемни съоръжения; и
.5 с набдяване на кораба с вещества, разрушаващи озоновия слой.
Правило 13
Азотни окиси (NOx)
Приложение
1.1 Това правило се прилага за:
.1 в
 секи морски дизелов двигател с изходна мощност над 130 kW, инсталиран на
кораб; и
.2 в
 секи морски дизелов двигател с изходна
мощност, по-голяма от 130 kW, който е
претърпял съществено преустройство на
или след 1 януари 2000 г., освен когато е
доказано по удовлетворителен за Администрацията начин, че този двигател се
явява идентична подмяна на заменения
двигател и не е обхванат по друг начин
от параграф 1.1.1 от това правило.
1.2 Това правило не се отнася за:
.1 м
 орски дизелов двигател, предназначен
за използване единствено за аварийни
ситуации или за захранване на устройство или оборудване, предназначено за
използване единствено при аварийни
ситуации на кораба, на който е инсталирано, или морски дизелов двигател,
монтиран в спасителни лодки, предназначен за използване единствено при
аварийни ситуации; и
.2 м
 орски дизелов двигател, инсталиран на
кораб, извършващ рейсове единствено
във води, които са под суверенитета или
юрисдикцията на държавата, под чието
знаме корабът има право да плава, при
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условие че този двигател е предмет на
алтернативна мярка за контрол на NOX ,
установена от Администрацията.
1.3 Независимо от разпоредбите на параграф
1.1 от това правило Администрацията може да
разреши изключване от прилагането на това
правило за всеки морски дизелов двигател,
който е монтиран на построен кораб, или за
всеки морски дизелов двигател, който е претърпял съществено преустройство преди 19
май 2005 г., при условие че корабът, на който
е монтиран двигателят, извършва рейсове
единствено до пристанища или крайбрежни
терминали в държавата, под чието знаме има
право да плава.
Съществено преустройство
2.1 За целите на това правило „съществено
преустройство“ означава модификация на
или след 1 януари 2000 г. на морски дизелов
двигател, който все още не е освидетелстван
съгласно стандартите, определени в параграфи
3, 4 или 5.1.1 от това правило, когато:
.1 д
 вигателят е подменен с морски дизелов
двигател или е инсталиран допълнителен
морски дизелов двигател, или
.2 н
 а д ви г ат е л я с е п ра ви с ъще с т вена
модификация, както е определено в
ревизирания Технически кодекс NOX от
2008 г., или
.3 м аксималната непрекъсната мощност
на двигателя се увеличава с повече от
10 % в сравнение с максималната непрекъсната мощност на първоначалното
освидетелстване на двигателя.
2.2 За съществено преустройство, включващо подмяна на морски дизелов двигател
с неидентичен морск и дизелов двигател,
или за монтиране на допълнителен морски
дизелов двигател се прилагат стандартите в
това правило, които са в сила към момента
на подмяната или добавянето на двигателя.
На или след 1 януари 2016 г., само в случай
на подмяна на двигатели, ако не е възможно
за резервния двигател да бъдат постигнати
определените в точка 5.1.1 от това правило
стандарти (ниво III), то трябва да се осигури съответствие на резервния двигател със
стандартите, определени в параграф 4 от това
правило (ниво II). Организацията следва да
разработи насоки за определяне на критериите,
когато не е възможно резервният двигател да
отговаря на стандартите в параграф 5.1.1 от
това правило.
2.3 Морски дизелов двигател, посочен в
точка 2.1.2 или 2.1.3 от това правило, трябва
да отговаря на следните стандарти:
.1 з а кораби, построени преди 1 януари
2000 г., се прилагат стандартите, определени в параграф 3 от това правило; и
.2 з а кораби, построени на или след 1 януари
2000 г., се прилагат стандартите, които
са в сила по времето, когато е построен
корабът.

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

Ниво I
3 Съгласно правило 3 от този Анекс експлоатацията на морски дизелов двигател,
монтиран на кораб, който е построен на или
след 1 януари 2000 г. и преди 1 януари 2011 г.,
е забранена, освен когато емисиите на азотни
окиси (изчислени като общата претеглена
емисия на NO 2) от двигателя са в следните
граници, където n = номиналните обороти
на двигателя (обороти на коляновия вал в
минута):
.1 1 7,0 g/kWh, когато n е по-малко от 130
rpm;
.2 4 5 n(-0,2) g/kWh, когато n е 130 или повече,
но по-малко от 2000 rpm;
.3 9,8 g/kWh, когато n е 2000 rpm или повече.
Ниво II
4 Съгласно правило 3 от този Анекс експлоатацията на морски дизелов двигател,
монтиран на кораб, който е построен на или
след 1 януари 2011 г., е забранена, освен когато емисиите на азотни окиси (изчислени
като общата претеглена емисия на NO 2) от
двигателя са в следните граници, където n =
номиналните обороти на двигателя (обороти
на коляновия вал в минута):
.1 1 4,4 g/kWh, когато n е по-малко от 130
rpm;
.2 4 4 n(-0,23) g/kWh, когато n е 130 или повече,
но по-малко от 2000 rpm;
.3 7 ,7 g/kWh, когато n е 2000 rpm или повече.
Ниво ІІІ
5.1 Съгласно правило 3 от този Анекс
експлоатацията на морски дизелов двигател,
монтиран на кораб, който е построен на или
след 1 януари 2016 г.:
.1 е забранено, освен когато емисиите на
азотни окиси (изчислени като обща претеглена емисия на NO 2) от двигателя са
в следните граници, където n = номиналните обороти на двигателя (обороти
на коляновия вал в минута):
.1.1 3 ,4 g/kWh, когато n е по-малко от
130 rpm;
.1.2 9 n(-0,2) g/kWh, когато n е 130 или
повече, но по-малко от 2000 rpm; и
.1.3 2 ,0 g/kWh, когато n е 2000 rpm или
повече;
.2 п
 одлежи на стандартите, определени в
параграф 5.1.1 от това правило, когато
корабът оперира в зона за контрол на
емисиите, определена съгласно параграф
6 от това правило; и
.3 п
 одлежи на стандартите, определени в
параграф 4 от това правило, когато корабът оперира извън зона за контрол на
емисиите, определена съгласно параграф
6 от това правило.
5.2 При услови ята на преразглеж дане,
предвиден в параграф 10 от това правило,
стандартите, определени в параграф 5.1.1 от
това правило, не се прилагат за:
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.1 м
 орски дизелов двигател, монтиран на
кораб с дължина (L), определена в правило 1.19 от Анекс I към тази Конвенция,
по-малка от 24 метра, когато е специално
проектиран и се използва единствено за
развлекателни цели; или
.2 м
 орски дизелов двигател, монтиран на кораб с комбинирана номинална мощност
на задвижване на дизеловия двигател,
по-малка от 750 kW, ако е доказано по
удовлетворителен за Администрацията
начин, че корабът не може да отговаря на
стандартите, определени в параграф 5.1.1
от това правило, поради проектни или
конструктивни ограничения на кораба.
Зона за контрол на емисиите
6 За целите на това правило зона за контрол
на емисиите е всяка морска зона, включително всяка пристанищна зона, определена от
Организацията в съответствие с критериите
и процедурите, определени в приложение III
към този Анекс.
Морски дизелови двигатели, инсталирани
на кораб, построен преди 1 януари 2000 г.
7.1 Независимо от параграф 1.1.1 от това
правило морски дизелов двигател с изходна
мощност над 5000 kW и работен обем на
цилиндър от или над 90 литра, монтиран на
кораб, който е построен на или след 1 януари 1990 г., но преди 1 януари 2000 г., трябва
да съответства на граничните стойности на
емисиите, определени в параграф 7.4 от това
правило, при условие че одобреният метод за
този двигател е освидетелстван от Администрацията на дадена Страна и до Организацията е
изпратено уведомление за такова освидетелстване от освидетелстваща Администрация.
Съответствието с този параграф се доказва
по един от следните начини:
.1 и
 нсталиране на одобрения освидетелстван
метод, потвърдено от преглед, при който
е използвана процедурата за проверка,
посочена в досието на одобрения метод,
включително съответното отбелязване
за наличието на одобрени я метод в
корабното Международно свидетелство
за предотвратяване замърсяването на
въздуха; или
.2 о
 свидетелстване на двигателя, потвърждаващо, че той работи в границите,
определени в параграф 3, 4 или 5.1.1 от
това правило, и съответно отбелязване
на освидетелстването на двигателя в
корабното Международно свидетелство
за предотвратяване замърсяването на
въздуха.
7.2 Параграф 7.1 от това правило се прилага
не по-късно от първия подновителен преглед,
който се извършва 12 месеца или повече след
депозирането на уведомлението по параграф
7.1. Ако корабопритежател на кораб, на който
ще се инсталира одобрен метод, може да дока-
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же по удовлетворителен за Администрацията
начин, че одобреният метод не е бил наличен
в търговската мрежа въпреки полаганите
максимални усилия за получаването му, този
одобрен метод се инсталира на кораба не покъсно от следващия годишен преглед на този
кораб, който се пада, след като одобреният
метод е наличен в търговската мрежа.
7.3 По отношение на кораб с морски дизелов двигател с изходна мощност над 5000 kW
и работен обем на цилиндъра от или над 90
литра, монтиран на кораб, който е построен
на или след 1 януари 1990 г., но преди 1 януари 2000 г., Международното свидетелство за
предотвратяване замърсяването на въздуха
трябва да посочва, че за морския дизелов
двигател, за който се прилага параграф 7.1 от
това правило, е бил приложен одобрен метод
съгласно параграф 7.1.1 от това правило или
че двигателят е освидетелстван съгласно параграф 7.1.2 от това правило, или че все още
не съществува одобрен метод, или че все още
не е наличен в търговската мрежа, както е
описано в параграф 7.2 от това правило.
7.4 Съгласно правило 3 от този Анекс
експлоатацията на морски дизелов двигател,
описана в параграф 7.1 от това правило, е
забранена, освен когато емисиите на азотни
окиси (изчислени като общата претеглена
емисия на NO 2) от двигателя са в следните
граници, където n = номиналните обороти
на двигателя (обороти на коляновия вал в
минута):
.1 1 7,0 g/kWh, когато n е по-малко от 130
rpm;
.2 4 5 n(-0,2) g/kWh, когато n е 130 или повече,
но по-малко от 2000 rpm; и
.3 9 ,8 g/kWh, когато n е 2000 rpm или повече.
7.5 Освидетелстването на одобрен метод
се извършва в съответствие с глава 7 от ревизирания Технически кодекс NOX от 2008 г.
и включва проверка:
.1 о
 т проектанта на базовия морски дизелов
двигател, за който се прилага одобреният
метод, че изчисленият ефект от одобрения метод няма да намали номиналната
мощност на двигателя с повече от 1,0 %,
да увеличи разхода на гориво с повече
от 2,0 %, измерен съгласно съответния
цикъл на изпитване, определен в ревизирания Технически кодекс NOX от
2008 г., или да повлияе неблагоприятно
на устойчивостта или надеждността на
двигателя; и
.2 ч
 е разходите за одобрения метод не са
прекомерни, което се определя чрез
сравнение на количеството NOX , намалено с одобрения метод за постигане
на стандарта, посочен в параграф 7.4 от
този параграф, и разходите за закупуване
и инсталиране на такъв одобрен метод.
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Освидетелстване
6
8
Ревизираният Технически кодекс NOX от 2008 г. се прилага при процедурите
за освидетелстване, изпитване и измерване на
стандартите, определени в това правило.
7
9
Пр о ц ед у р и т е з а о п р ед е л я не на емисиите на NOX , регламентирани
в ревизирания Технически кодекс NOX от
2008 г., са предназначени да бъдат представителни за нормалната работа на двигателя.
Измервателно-коригиращите устройства и
нерационалните стратегии за контрол на
емисиите подкопават това намерение и не
се допускат. Това правило не възпрепятства
използването на спомагателни устройства за
управление, служещи за защита на двигателя
и/или на спомагателното му оборудване от
експлоатационни състояния, които биха могли
да доведат до повреда или неизправност или
които се използват за улесняване пускането
на двигателя.
Преглед
8
10
Считано от 2012 г., но не покъсно от 2013 г., Организацията трябва да
направи преразглеждане на състоянието на
технологичните разработки за прилагане на
стандартите, посочени в параграф 5.1.1 от
това правило, и при доказана необходимост
да коригира сроковете (датите на влизане в
сила), посочени в същия параграф.
Правило 14
Серни окиси (SOx ) и прахови частици
Общи изисквания
1 Съдържанието на сяра в течните горива,
използвани на борда на корабите, не трябва
да превишава следните гранични стойности:
.1 4 ,50 % m/m преди 1 януари 2012 г.;
.2 3,50 % m/m на и след 1 януари 2012 г.; и
.3 0 ,50 % m/m на и след 1 януари 2020 г.
2 Средното съдържание на сяра в световен
мащаб в остатъчните тежки горива, доставяни
за използване на борда на корабите, трябва
да се наблюдава, като се вземат предвид насоките, разработени от Организацията.
Изисквания в зоните за контрол на емисиите
3 За целите на това правило зоните за
контрол на емисиите включват:
.1 з оната на Балтийско море, както е определена в правило 1.11.2 от Анекс I, Северно
море, както е определено в правило 5,
параграф 1, буква f) от Анекс V; и
.2 в секи друг морски район, включително
пристанищни акватории, указани от Организацията в съответствие с критериите
и процедурите, изложени в приложение
III към този Анекс.
4 Докато корабите оперират в зона за контрол на емисиите, съдържанието на сяра в
течното гориво, използвано на борда, не трябва
да надвишава следните гранични стойности:
.1 1 ,50 % m/m преди 1 юли 2010 г.;
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.2 1 ,00 % m/m на и след 1 юли 2010 г.; и
.3 0 ,10 % m/m на и след 1 януари 2015 г.
5 Съдържанието на сяра в течното гориво,
посочено в параграф 1 и параграф 4 от това
правило, трябва да се документира от неговия
доставчик съгласно изискванията на правило
18 от този Анекс.
6 Корабите, които използват отделни течни
горива, за да постигнат съответствие с изискванията на параграф 4 от това правило, и
които влизат или напускат зона за контрол
на емисиите, определена в параграф 3 от това
правило, трябва да имат писмена процедура, показваща как се извършва смяната на
различните горива преди навлизане в зона
за контрол на емисиите, която да осигурява
достатъчно време за цялостно промиване на
горивната система от всички горива, чието
сярно съдържание надвишава приложимото,
определено в параграф 4 от това правило.
Обемът на горивата с ниско съдържание на
сяра във всеки танк, както и датата, часът и
местоположението на кораба, когато дадена
операция по смяна на горивата е приключила
преди влизане в зона за контрол на емисиите
или е започнала след излизане от такава зона,
трябва да се записват в дневник, съгласно
указанията на Администрацията.
7 През първите дванадесет месеца непосредствено след изменението, определящо специфична зона за контрол на емисиите съгласно
параграф 3.2 от това правило, опериращите
в тази зона за контрол на емисиите кораби
са освободени от изискванията на параграфи
4 и 6 от това правило и от изискванията на
параграф 5 от това правило, доколкото те са
свързани с параграф 4 от това правило.
Преразглеждане на разпоредбите
8 До 2018 г. трябва да се извърши преразглеждане на стандарта, определен в параграф
1.3 от това правило, за да се определи наличието на съответстващи на този стандарт
горива, като трябва да се вземат предвид
следните елементи:
.1 п
 редлагането на световния пазар и търсенето на течни горива, съответстващи
на параграф 1.3 от това правило, които
са налице към момента на извършване
на прегледа;
.2 а
 нализ на тенденциите на пазарите на
течни горива; и
.3 в
 секи друг уместен въпрос.
9 Организацията трябва да създаде експертна група, съставена от представители
със съответния експертен опит в сферата на
търговията с течни горива и с подходящ морски, екологичен, научен и правен експертен
опит, която да извърши преразглеждането,
посочено в параграф 8 от това правило. Експертната група трябва да разработи подходяща информация, за да уведоми Страните за
взетото решение.
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10 Страните, въз основа на информацията,
разработена от експертната група, могат да
решат дали е възможно корабите да се съобразят с датата, посочена в параграф 1.3 от
това правило. Ако се вземе решение, че не
е възможно корабите да постигнат съответствие с изискванията, то тогава стандартът
в посочения параграф ще влезе в сила на 1
януари 2025 г.
Правило 15
Летливи органични съединения (ЛОС)
1 Ако емисиите на ЛОС от танкер се регулират в пристанище или пристанища или
терминал или терминали под юрисдикцията
на Страна, тази регулация трябва да се осъществява в съответствие с разпоредбите на
това правило.
2 Страна, която регулира танкерите за
емисии на ЛОС, трябва да представи уведомление на Организацията. Това уведомление
трябва да включва информация за размера
на танкерите, които подлежат на контрол,
товарите, изискващи системи за контрол на
летливите емисии, и датата на влизане в сила
на този контрол. Уведомлението трябва да
бъде подадено най-малко шест месеца преди
датата на влизане в сила.
3 Страна, която определя пристанища или
терминали, в които се регулират емисиите
на ЛОС от танкери, трябва да гарантира, че
системите за контрол на летливите емисии,
одобрени от нея в съответствие с разработените от Организацията стандарти за безопасност за такива системи, са осигурени във
всяко определено пристанище и терминал и
се експлоатират безопасно и по начин, който
да предотвратява необоснованото забавяне
на кораб.
4 Организацията трябва да разпространи
списък на определените от Страните пристанища и терминали до други Страни и държави – членки на Организацията, за тяхна
информация.
5 Танкер, за който се прилага параграф 1
от това правило, трябва да бъде снабден със
система за събиране на летливите емисии,
одобрена от Администрацията в съответствие
с разработените от Органзацията стандарти за
безопасност за такива системи, и да използва
тази система по време на товаренето на съответните товари. Пристанище или терминал,
в които са инсталирани системи за контрол
на летливите емисии съгласно това правило,
могат да приемат танкери, които не са оборудвани със системи за събиране на летливи
емисии за период от три години след датата
на влизане в сила, посочена в параграф 2 от
това правило.
6 Танкер, превозващ суров нефт, трябва да
има и да изпълнява План за управление на
ЛОС, одобрен от Администрацията. Такъв план
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трябва да бъде изготвен съгласно насоките,
разработени от Организацията. Планът трябва
да е специфичен за всеки кораб и най-малко:
.1 д
 а предоставя писмени процедури за
свеждане до минимум на емисиите на
ЛОС по време на товаренето, рейса и
разтоварването на товара;
.2 д
 а отчита допълнителните ЛОС, генерирани при промиването със суров нефт;
.3 д
 а идентифицира лице, отговорно за
изпълнението на плана; и
.4 з а кораби, извършващи международни
рейсове, да е написан на работния език
на капитана и офицерите и ако работният език на капитана и офицерите не
е английски, френски или испански, да
включва превод на един от тези езици.
7 Това правило се прилага и за газовози
само ако видовете системи за товарене и
съхранение на товара позволяват безопасно
задържане на неметанови ЛОС на борда или
безопасното им връщане на брега.
Правило 16
Изгаряне на борда на кораба
1 С изключение на предвиденото в параграф 4 от това правило изгарянето на борда
на кораба се разрешава само в корабния
инсинератор.
2 Забранява се изгарянето на борда на
корабите на следните вещества:
.1 о
 статъци от товари, предмет на Анекси I,
II или III, или свързани с тях замърсени
опаковъчни материали;
.2 п
 олихлорирани бифенили (PCB);
.3 о
 тпадъци, както са определени в Анекс
V, съдържащи повече от следи от тежки
метали;
.4 р афинирани нефтопродукти, съдържащи
халогенни съединения;
.5 ф екални утайки и нефтени шламове,
които не са генерирани на борда на
кораба; и
.6 о
 статъци от системата за пречистване
на отработените газове.
3 Забранява се изгарянето на поливинилхлориди (PVC) на борда на кораба освен в
корабни инсинератори, за които са издадени
свидетелства за типово одобрение на ММО.
4 Изгарянето на борда на кораба на фекални
утайки и нефтени шламове, генерирани при
нормалната експлоатация на кораба, може да
се извършва и в главната или спомагателната
горивна камера или в котли, но в тези случаи
то не трябва да се извършва в пристанища
и естуари.
5 Нищо в това правило не:
.1 з асяга забраната или други изисквания
на Конвенцията за предотвратяване на
замърсяването на морската среда от
преднамерено изхвърляне на отпадъци и
други материали от 1972 г., с измененията, и Протокола от 1996 г. към нея, нито
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.2 и
 зключва разработването, инсталирането и експлоатацията на алтернативни
конструктивни устройства за термична
обработка на отпадъците на борда на
кораба, които отговарят на или надхвърлят изискванията на това правило.
6.1 С изключение на предвиденото в параграф 6.2 от това правило всеки инсинератор на
кораб, построен на или след 1 януари 2000 г.,
или инсинератор, който е инсталиран на борда
на кораб на или след 1 януари 2000 г., трябва
да отговаря на изискванията, съдържащи се в
приложение IV към този Анекс. Всеки инсинератор, предмет на този параграф, трябва да
бъде одобрен от Администрацията съгласно
разработената от Организацията стандартна
спецификация за корабните инсинератори; или
6.2 Администрацията може да разреши
изключение от прилагането на параграф 6.1
от това правило за всеки инсинератор, инсталиран на борда на кораб преди 19 май 2005 г.,
при условие че корабът извършва единствено
рейсове във води, които са под суверенитета
или юрисдикцията на държавата, под чието
знаме корабът има право да плава.
7 Инсинераторите, инсталирани в съответствие с изискванията на параграф 6.1 от това
правило, трябва да притежават ръководство за
експлоатация от производителя, което следва
да се съхранява заедно с такова оборудване и
което да указва как да се експлоатира съответният инсинератор в границите, описани в
параграф 2 от приложение IV към този Анекс.
8 Персоналът, отговорен за експлоатацията
на инсинератор, инсталиран в съответствие с
изискванията на параграф 6.1 от това правило,
трябва да е обучен да изпълнява указанията,
предоставени в ръководството за експлоатация
на производителя, както се изисква в параграф
7 от това правило.
9 За инсинератори, инсталирани в съответствие с изискванията на параграф 6.1 от това
правило, температурата на изхода за газове
от горивната камера се следи по всяко време,
когато устройството е в експлоатация. Когато
този инсинератор е от тип с непрекъснато
захранване, отпадъците не трябва да се подават в инсталацията, когато температурата
на изхода за газове от горивната камера е
под 850°C. Когато този инсинератор е от тип
зареждане на партиди, инсталацията трябва
да е проектирана така, че температурата на
изхода за газове от горивната камера да достигне 600°C в рамките на пет минути след
пускането в ход и след това да се стабилизира
при температура не по-ниска от 850°C.
Правило 17
Приемни съоръжения
1 Всяка Страна се задължава да осигури
приемни съоръжения, които да отговорят по
подходящ начин на:
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.1 н
 уждите на корабите, които използват
нейните кораборемонтни пристанища
за приемане на вещества, разрушаващи
озоновия слой, и на оборудване, съдържащо такива вещества, при свалянето
му от корабите;
.2 н
 уждите на корабите, които използват
нейните пристанища, терминали или
кораборемонтни портове за приемане
на остатъци от пречистване на отработени газове от система за пречистване
на отработени газове,
без да причиняват необосновано забавяне
на корабите; и
.3 н
 уждите в режищата за кораби от приемане на вещества, разрушаващи озоновия слой, и на оборудване, съдържащо
такива вещества, при изваждането му
от корабите.
2 Ако определено пристанище или терминал на дадена Страна – като се вземат предвид
насоките, разработени от Организацията – се
намира на разстояние от или не разполага
с промишлена инфраструктура, необходима
за управлението и обработката на веществата, посочени в параграф 1 от това правило,
и следователно не може да приема такива
вещества, Страната трябва да информира
Организацията за всяко такова пристанище
или терминал, така че тази информация да
може да бъде разпространена до всички Страни и държави – членки на Организацията, за
тяхна информация и за всякакви подходящи
действия. Всяка Страна, която е предоставила
такава информация на Организацията, трябва
също да уведоми Организацията за своите
пристанища и терминали, има ли налични
приемни съоръжения за управление и преработка на такива вещества.
3 Всяка Страна трябва да уведоми Организацията за предаване до нейните държавичленки за всички случаи, в които съоръженията, предвидени съгласно това правило,
не са на разположение или се твърди, че са
неподходящи.
Правило 18
Наличие и качество на течни горива
Наличие на течни горива
1 Всяка Страна трябва да предприеме
всички разумни мерки за насърчаване на
наличността на течни горива, които съответстват на изискванията на този Анекс, и да
информира Организацията за наличието на
отговарящи на изискванията течни горива в
нейните пристанища и терминали.
2.1 Ако някоя от Страните установи, че
даден кораб не отговаря на стандартите за
съответстващи на изискванията течни горива,
определени в този Анекс, компетентният орган
на Страната има право да изиска от кораба:
.1 д
 а представи данни за действията, извършени за постигане на съответствие; и
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.2 д
 а представи доказателства, че е направен
опит за закупуване на съответстващо
на изискванията течно гориво съгласно плана за съответния рейс и че при
липсата на такова в планираното място
за бункероване са направени опити за
намиране на алтернативни източници на
такова течно гориво, както и че въпреки
усилията за намиране на съответстващо
на изискванията течно гориво, такова не
е било налично за закупуване.
2.2 От кораба не може да се изисква да
се отклонява от предварително зададения му
рейс, нито пък пътуването му да бъде забавяно необосновано, за целите на постигане
на съответствие.
2.3 Ако даден кораб представи информацията, посочена в параграф 2.1 на това правило, Страната трябва да вземе под внимание
всички относими обстоятелства и представени
доказателства, за да определи какви действия
да предприеме, включително може да вземе
решение да не предприема контролни мерки.
2.4 Корабът трябва да уведоми своята
А дминистрация и компетентния орган на
съответното пристанище на местоназначение,
когато не може да закупи съответстващо на
изискванията течно гориво.
2.5 Дадена Страна трябва да уведоми Организацията, когато даден кораб представи
доказателства за липсата на съответстващо
течно гориво.
Качество на течното гориво
3 Течното гориво за изгаряне, доставено
и използвано на борда на корабите, за които
се прилага този Анекс, трябва да отговаря на
следните изисквания:
.1 с изключение на предвиденото в параграф
3.2 от това правило:
.1.1 т ечното гориво трябва да е смес от
въглеводороди, получени от рафиниране на нефт. Това не изключва
прибавянето на малки количества
добавки, предназначени да подобрят
някои аспекти на експлоатационните
характеристики на горивото;
.1.2 т ечното гориво не трябва да съдържа
неорганична киселина; и
.1.3 т ечното гориво не трябва да включва никакви добавени вещества или
химически отпадъци, които:
.1.3.1 з астрашават безопасността на корабите или оказват неблагоприятно
въздействие върху ефективността
на машините и механизмите, или
.1.3.2 с а вредни за персонала, или
.1.3.3 д
 опринасят като цяло за допълнително замърсяване на въздуха;
.2 т ечното гориво за целите на горенето,
получено чрез методи, различни от рафиниране на нефт, не трябва да:
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.2.1 н
 адвишава приложимото съдържание
на сяра, определено в правило 14 от
този Анекс;
.2.2 п
 ричинява превишаване на приложимата гранична стойност на емисиите
на NOX , определена в параграфи 3,
4, 5.1.1 и 7.4 от правило 13;
.2.3 с ъдържа неорганична киселина; или
.2.3.1 з астрашава безопасността на корабите или да оказва неблагоприятно
въздействие върху ефективността
на машините и механизмите, или
.2.3.2 е вредно за персонала, или
.2.3.3 д
 опринася като цяло за допълнително замърсяване на въздуха.
4 Това правило не се прилага за въглища
в твърдо състояние или ядрени горива. Параграфи 5, 6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.2, 9.3 и 9.4 от
това правило не се прилагат за газови горива,
като втечнен природен газ, сгъстен природен
газ или втечнен нефтен газ. Съдържанието на
сяра в газовите горива, доставени на кораб
специално за целите на изгарянето на борда
на този кораб, трябва да се документира от
доставчика.
5 За всеки кораб, предмет на правила 5 и
6 от този Анекс, подробностите за течното
гориво за целите на изгарянето, доставено и
използвано на борда, се записват с Разписка
за доставено гориво, която съдържа най-малко информацията, посочена в приложение V
към този Анекс.
6 Разписката за доставено гориво трябва
да се съхранява на борда на кораба на такова
място, че да е на разположение за проверка
по всяко време. Тя трябва да се съхранява
за период от три години след доставката на
течното гориво на борда.
7.1 Компетентният орган на дадена Страна
може да провери документите за доставка на
горивото на борда на всеки кораб, за който се
прилага този Анекс, докато корабът се намира
в нейно пристанище или офшорен терминал,
може да направи копие от всяка разписка за
доставка, както и да изиска от капитана или
лицето, което отговаря за кораба, да удостовери, че всяко копие е вярно с оригинала на
съответната Разписка за доставено гориво.
Компетентният орган може също така да
провери съдържанието на всяка разписка
чрез консултации с пристанището, където тя
е била издадена.
7.2 Проверката на Разписките за доставено гориво и вземането на заверени копия от
компетентния орган съгласно този параграф
се извършват възможно най-бързо, без да се
причинява необосновано забавяне на кораба.
8.1 Разписката за доставено гориво трябва
да бъде придружена от представителна проба
от доставеното течно гориво съгласно разработените от Организацията насоки. Пробата
се пломбира и подписва от представителя
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на доставчика и от капитана или офицера,
отговарящи за работата по зареждане с гориво, при приключване на операциите по
бункероване и се съхранява под контрола
на кораба до окончателното изразходване
на течното гориво, но във всеки случай за
период не по-малък от 12 месеца от момента
на доставката.
8.2 Ако Администрацията изисква представителната проба да бъде анализирана, това
се извършва в съответствие с процедурата за
проверка, посочена в приложение VI, за да
се определи дали течното гориво отговаря на
изискванията на този Анекс.
9 Страните се задължават да гарантират,
че съответните органи, определени от тях:
.1 п
 оддържат регистър на местните доставчици на течни горива;
.2 и
 зискват от местните доставчици да предоставят Разписка за доставено гориво
и проба съгласно изискванията на това
правило, удостоверяващи от страна на
доставчика на течното гориво, че това
гориво отговаря на изискванията на
правила 14 и 18 от този Анекс;
.3 и зискват от местните доставчици да
съхраняват копие от всяка Разписка
за доставено гориво в продъл жение
на най-малко три години за проверка
от държавата на пристанището, ако е
необходимо;
.4 п
 редприемат действия, според случая,
срещу доставчиците на течни горива, за
които е установено, че снабдяват кораби
с течно гориво, което не отговаря на
спецификацията, посочена в Разписката
за доставено гориво;
.5 и
 нформират Администрацията на всеки кораб, получаващ течно гориво, за
което е установено, че не отговаря на
изискванията на правило 14 или 18 от
този Анекс; и
.6 и
 нформират Организацията за предаване до Страните и държавите – членки
на Организацията, за всички случаи, в
които доставчиците на течно гориво не
са постигнали съответствие с изискванията, посочени в правила 14 или 18 от
този Анекс.
10 Във връзка с държавните пристанищни
проверки, извършвани от Страните, Страните
се задължават допълнително да:
.1 и
 нформират Страната или трети Страни,
под чиято юрисдикция е издадена Разписката за доставено гориво, за случаите
на доставка на несъответстващо на изискванията течно гориво, като предоставят
цялата съответна информация; и
.2 п
 ри откриването на несъответстващо на
изискванията течно гориво да осигурят
предприемането на коригиращи действия
за постигане на съответствие.
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11 За всеки кораб с брутен тонаж, равен на
или по-голям от 400 БТ, извършващ рейсове
по график с чести и редовни посещения в
пристанища, Администрацията може да реши,
след прилагане и консултация със засегнатите държави, че спазването на параграф 6 от
това правило може да бъде документирано
по алтернативен начин, който дава сходна
сигурност, че са спазени правила 14 и 18 от
този Анекс.
Резолюция MEPC.176(58), приета на 10 октомври 2008 г.
Изменения към Приложението към Протокола от 1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби от 1973 г., изменена с Протокола към нея от 1978 г.
(Ревизирано Приложение VI към MARPOL)
Приложение I
Форма на Международно свидетелство за предотвратяване замърсяването на въздуха (IAPP)
(Правило 8)
МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО
НА ВЪЗДУХА
Издадено съгласно разпоредбите на Протокола от 1997 г., както е изменен с Резолюция
MEPC.176(58) през 2008 г. за изменение на
Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както
е изменена с Протокол от 1978 г. (наричана
по-долу „Конвенцията“), с пълномощието на
правителството на:
………………………………………………………………………………
(пълно наименование на държавата)
от ………………………………………………………………………………
(пълно име на компетентното лице или организация, упълномощени съгласно разпоредбите
на Конвенцията)
Данни за кораба*
Име на кораба....................................................
Отличителен номер или позивни...................
Пристанище на регистрация............................
Бруто тонаж.......................................................
IMO номер*: .....................................................

* Алтернативно данните за кораба могат да
бъдат поставени хоризонтално в полета.
* В съответствие със схемата на ММО за
идентификационните номера на корабите, приета
от Организацията с Резолюция А.600(15).

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:
1 Корабът е преминал преглед в съответствие
с правило 5 от Aneks VI към Конвенцията; и
2 Прегледът показва, че оборудването, системите, фитингите, съоръженията и материалите напълно отговарят на приложимите
изисквания на Анекс VI към Конвенцията.
Дата на приключване на прегледа, на който се
основава това Свидетелство: .....* (дд/мм/гггг)
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Свидетелството е валидно до .................................................. обект на прегледи в съответствие с
правило 5 от Анекс VI към Конвенцията.
Издадено в........................................................................ ...............................................................................
(място на издаване на свидетелството)
(дд/мм/гггг): ........................................
(дата на издаване)

……………………………………………………......................................
(Подпис на надлежно упълномощеното длъжностно
лице, което издава свидетелството)

(Печат или щемпел на органа, което е подходящо)

* Въведете датата на изтичане на срока на валидност, както е определена от Администрацията в
съответствие с правило 9.1 от Анекс VI към Конвенцията. Денят и месецът на тази дата съответстват
на датата на годишнината, както е определена в правило 2.3 от Анекс VI към Конвенцията, освен
ако не са изменени в съответствие с правило 9.8 от Анекс VI към Конвенцията.

Потвърждение за годишни и междинни прегледи
С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че при преглед, изискван съгласно правило 5 от
Анекс VI към Конвенцията, е установено, че корабът отговаря на съответните разпоредби на
този Анекс:
Годишен преглед:
Подпис:...............................................................
(Подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице)
Място:.................................................................
Дата (дд/мм/гггг):.............................................
(Печат или щемпел на органа, което е подходящо)
Годишен/междинен* преглед:
Подпис:...............................................................
(Подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице)
Място:.................................................................
Дата (дд/мм/гггг):.............................................
(Печат или щемпел на органа, което е подходящо)
Годишен/междинен* преглед:
Подпис:...............................................................
(Подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице)
Място:.................................................................
Дата (дд/мм/гггг):.............................................
(Печат или щемпел на органа, което е подходящо)
Годишен преглед:
Подпис:...............................................................
(Подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице)
Място:.................................................................
Дата (дд/мм/гггг): ...........................................
(Печат или щемпел на органа, което е подходящо)
* Ненужното се зачертава.
Годишен/междинен преглед в съответствие с правило 9.8.3
С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че при годишен/междинен* преглед, в съответствие
с правило 9.8.3 от Анекс VI към Конвенцията, е установено, че корабът отговаря на съответните
разпоредби на този Анекс:
Подпис:...............................................................
(Подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице)
Място:.................................................................
Дата (дд/мм/гггг):.............................................
(Печат или щемпел на органа, което е подходящо)
Потвърждение за удължаване на срока на действие на свидетелството, ако то е валидно за
по-малко от 5 години, когато се прилага правило 9.3
Корабът отговаря на съответните разпоредби на Приложението Анекса и това свидетелство,
в съответствие с правило 9.3 от Приложение Анекс VI към Конвенцията, се приема за валидно
до (дд/мм/гггг): ................................................................................................................................................
Подпис:...............................................................
(Подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице)
Място:.................................................................
Дата (дд/мм/гггг):.............................................
(Печат или щемпел на органа, което е подходящо)
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Одобрение в случаите, когато подновителният преглед е завършен и се прилага правило 9.4
Корабът отговаря на съответните разпоредби на Приложението и това свидетелство, в съответствие с правило 9.4 от Приложение VI към Конвенцията, се приема за валидно до (дд/мм/
гггг): ......................................................................................................................................................................
Подпис:...............................................................
(Подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице)
Място:.................................................................
Дата (дд/мм/гггг):.............................................
(Печат или щемпел на органа, което е подходящо)
* Ненужното се зачертава.
Потвърждение за удължаване валидността на свидетелството до достигане на пристанището
на преглед или за гратисен период, когато се прилага правило 9.5 или правило 9.6
В съответствие с правило 9.5 или правило 9.6* от Анекс VI към Конвенцията настоящото
свидетелство се приема за валидно до (дд/мм/гггг): ................................................................................
Подпис:...............................................................
(Подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице)
Място:.................................................................
Дата (дд/мм/гггг):.............................................
(Печат или щемпел на органа, което е подходящо)
Потвърждение за по-ранна дата на годишнина, когато се прилага правило 9.8
В съответствие с правило 9.8 от Анекс VI към Конвенцията новата дата на годишнина е
(дд/мм/гггг): ........................................................................................................................................................
Подпис:...............................................................
(Подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице)
Място:.................................................................
Дата (дд/мм/гггг):.............................................
(Печат или щемпел на органа, което е подходящо)
В съответствие с правило 9.8 от Анекс VI към Конвенцията новата дата на годишнина е
(дд/мм/гггг): .......................................................................................................................................................
Подпис:...............................................................
(Подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице)
Място:.................................................................
Дата (дд/мм/гггг):.............................................
(Печат или щемпел на органа, което е подходящо)
* Ненужното се заличава.
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА
(СВИДЕТЕЛСТВО IAPP)
СПИСЪК НА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО
Забележки:
1 Настоящият списък е неразделна част от свидетелство IAPP. Свидетелство IAPP трябва
да бъде на разположение на борда на кораба по всяко време.
2 Списъкът трябва да е изготвен поне на английски, френски или испански език. Ако се
използва и официалният език на издаващата държава, то той има предимство в случай на
спор или несъответствие.
3 Вписванията в полетата се правят чрез поставяне на кръстче (x) за отговор „да“ и „приложимо“ или (-) за отговори „не“ и „не е приложимо“, което е подходящо.
4 Освен ако не е посочено друго, правилата, упоменати в този списък, се отнасят до правилата от Анекс VI към Конвенцията, а резолюциите или циркулярните писма се отнасят до
тези, приети от Международната морска организация.
1 Данни за кораба
1.1 Име на кораба.................................................................................................................................
1.2 IMO номер .....................................................................................................................................
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1.3 Дата, на която е бил поставен килът или на която корабът е бил в подобен етап на строителство......................................................................................................................................................
1.4 Дължина (L) # в метри ................................................................................................................
# Попълва се само по отношение на кораби, построени на или след 1 януари 2016 г., кои
то са специално проектирани и използвани единствено за развлекателни цели и за които в
съотв етствие с правило 13.5.2.1 няма да се прилага граничната стойност на емисиите на NOX ,
определена в правило 13.5.1.1.
2 Контрол на емисиите от кораби
2.1 Вещества, разрушаващи озоновия слой (правило 12)
2.1.1 Следните пожарогасителни системи, други системи и оборудване, съдържащи вещества,
разрушаващи озоновия слой, различни от хидрохлорфлуорвъглеводороди, инсталирани преди
19 май 2005 г., могат да продължат да бъдат използвани:
Система или оборудване

Местоположение на борда

Вещество

2.1.2 Следните системи, съдържащи (HCFC), инсталирани преди 1 януари 2020 г., могат да
продължат да се използват:
Система или оборудване

Местоположение на борда

Вещество

2.2 Азотни окиси (NOX) (правило 13)
2.2.1 Следните морски дизелови двигатели, инсталирани на този кораб, отговарят на приложимата гранична стойност на емисиите от правило 13 в съответствие с ревизирания Технически
кодекс NOX от 2008 г.:
Двигател Двигател Двигател Двигател Двигател Двигател
#1
#2
#3
#4
#5
#6
Производител и модел
Сериен номер
Предназначение
Изходна мощност (kW)
Номинална скорост (об/мин)
Дата на инсталиране
(дд/мм/гггг):
Дата на
съществено
преустройство
(дд/мм/гггг)

Съгласно правило
13.2.2
Съгласно правило
13.2.3

Освободен по правило
13.1.1.2

□

□

□

□

□

□

Ниво I, прав. 13.3

□

□

□

□

□

□

Ниво II, прав. 13.4

□

□

□

□

□

□

Ниво II, прав. 13.2.2 или 13.5.2

□

□

□

□

□

□

Ниво III, прав. 13.5.1.1

□

□

□

□

□

□

Съществува одобрен метод

□

□

□

□

□

□

Одобреният метод не е наличен в
търговската мрежа

□

□

□

□

□

□

Инсталиран одобрен метод

□

□

□

□

□

□

2.3 Серни окиси (SOX) и прахови частици (правило 14)
2.3.1 Когато корабът оперира в зона за контрол на емисиите, определена в правило 14.3,
корабът използва:
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.1 т ечно гориво със съдържание на сяра, което не надвишава приложимата гранична стойност, както е документирано с разписки за доставено гориво; или ………….............................□
.2 е квивалентен метод, одобрен в съответствие с правило 4.1, както е посочено в 2.6 ……………□
2.4 Летливи органични съединения (ЛОС) (правило 15)
2.4.1 Танкерът има инсталирана и одобрена система за събиране на летливи съединения в
съответствие с MSC/Circ.585 …………………………………………………………………….................................................□
2.4.2.1 За танкер, превозващ суров нефт, има одобрен План за управление на ЛОС ..............□
2.4.2.2 Референтен номер на одобрението на Плана за управление на ЛОС: …...................….....
2.5 Изгаряне на борда на кораба (правило 16)
Корабът има инсинератор:
.1 и нсталиран на или след 1 януари 2000 г., който отговаря на резолюция MEPC.76(40),
както е изменена ………………………………. □
.2 и нсталиран преди 1 януари 2000 г., който отговаря на:
.2.1 Резолюция MEPC.59(33).......................................... □
.2.2 Резолюция MEPC.76(40).......................................... □
2.6 Еквиваленти (правило 4)
На кораба е разрешено да използва следните приспособления, материали, фитинги или
апарати, които са монтирани на борда, или други процедури, алтернативни течни горива или
методи за съответствие, използвани като алтернатива на тези, изисквани от този Анекс:
Система или оборудване

Използван еквивалент

№ на одобрението

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че този списък е точен във всяко едно отношение
Издаден в ..............................................................................................................................................
(Място на издаване на списъка)
(дд/мм/гггг): ........................................
(дата на издаване)

……………………………………………………......................................
(Подпис на надлежно упълномощеното длъжностно
лице, издаващо документа)

(Печат или щемпел на органа, което е подходящо)
Приложение II
Цикли на изпитване и тегловни коефициенти
(правило 13)
Следните цикли на изпитване и тегловни коефициенти се прилагат за установяване съответствието на морските дизелови двигатели с приложимата гранична стойност NOX съгласно
правило 13 от този Анекс, като се използват процедурата за изпитване и методът за изчисляване,
посочени в ревизирания Технически кодекс NOX от 2008 г.
.1 З а корабни двигатели с постоянни обороти за основното задвижване на кораба, включително дизелово-електрическо задвижване, се прилага цикъл на изпитване Е2;
.2 З а комплектите управляеми витла за накланяне се прилага цикъл на изпитване E2;
.3 З а задвижваните от витла основни и спомагателни двигатели се прилага цикъл на изпитване Е3;
.4 З а спомагателни двигатели с постоянни обороти се прилага цикъл на изпитване D2; и
.5 З а спомагателни двигатели с променливи обороти и променливо натоварване, които не
са включени по-горе, се прилага цикъл на изпитване C1.
Цикъл на изпитване за прилагане на основното задвижване с постоянни обороти (включително дизелово-електрическо задвижване и всички инсталации с управляеми витла за накланяне)
Изпитвателен цикъл тип E2

Скорост

100 %

100 %

100 %

100 %

Мощност

100 %

75 %

50 %

25 %

Тегловен коефициент

0,2

0,5

0,15

0,15

Цикъл на изпитване за прилагане на задвижвани от витла основни и спомагателни двигатели
Изпитвателен цикъл тип E3

Скорост

100 %

91 %

80 %

63 %

Мощност

100 %

75 %

50 %

25 %

Тегловен коефициент

0,2

0,5

0,15

0,15

Цикъл на изпитване за прилагане на спомагателен двигател с постоянни обороти
Изпитвателен цикъл тип D2

Скорост

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Мощност

100 %

75 %

50 %

25 %

10 %

Тегловен коефициент

0,05

0,25

0,3

0,3

0,1
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Цикъл на изпитване за прилагане на спомагателни двигатели с променливи обороти и натоварване
Скорост
Цикъл на изпитване тип С1

Въртящ момент
Тегловен коефициент

Номинална
100 % 75 %
0,15

0,15

В случай че двигателят се освидетелства
в съответствие с параграф 5.1.1 от правило
13, специфичните емисии във всяка отделна
точка на режима не надвишават приложимата
гранична стойност на емисии на NOX с повече
от 50 %, освен както следва:
.1 Точката на режим 10 % в цикъл на изпитване D2.
.2 Точката на режим 10 % в цикъл на изпитване С1.
.3 Точката на режим на празен ход в цикъл
на изпитване С1.
Приложение III
Критерии и процедури за определяне на
зони за контрол на емисиите
(Правило 13.6 и правило 14.3)
1 Цели
1.1 Настоящото приложение има за цел да
предостави на Страните критерии и процедури
за формулиране и представяне на предложения
за определяне на зони за контрол на емисиите,
както и да определи коефициентите, които да
бъдат взети под внимание при оценката на
такива предложения от Организацията.
1.2 Емисиите на NOX , SOX и праховите
частици от океанските кораби допринасят за
концентрация на замърсяването на въздуха в
градовете и крайбрежните райони по света.
Неблагоприятните последици за общественото здраве и за околната среда, свързани със
замърсяването на въздуха, включват преждевременна смъртност, сърдечни и белодробни
заболявания, рак на белия дроб, хронични
респираторни заболявания, ацидификация и
еутрофикация.
1.3 Дадена зона за контрол на емисиите
се разглежда за приемане от Организацията,
ако е подкрепена от доказана необходимост
да се предотвратят, намалят и контролират
емисиите на NOX или SOX и праховите частици,
или и трите вида емисии (наричани по-долу
„емисии“) от кораби.
2 Процес на определяне на зони за контрол
на емисиите
2.1 Предложение до Организаци ята за
определяне на зона за контрол на емисиите
на NOX или SOX и прахови частици, или и на
трите вида емисии, може да бъде представено само от Страните. Когато две или повече
Страни имат общ интерес в определена зона,
те формулират координирано предложение.
2.2 Предложение за определяне на дадена
зона като зона за контрол на емисиите се
представя на Организацията в съответствие

50 %
0,15

Средна
10 % 100 % 75 %
0,1

0,1

0,1

На празен ход
50 %

0 %

0,1

0,15

с правилата и процедурите, установени от
Организацията.
3 Критерии за определяне на зона за контрол на емисиите
3.1 Предложението трябва да включва:
.1 я сно очертаване на предложената зона
на прилагане заедно с референтна диа
грама, на която е маркирана зоната;
.2 т ипа или типовете емисии, предложени
за контрол (т.е. NOX или SOX и прахови
частици, или и трите вида емисии);
.3 о писание на застрашените от въздействието на корабните емисии човешки
популации и зони на околната среда;
.4 о ценка, че емисиите от кораби, опериращи в предложената зона на прилагане,
допринасят за концентрация на замърсяването на въздуха в околната среда или
за неблагоприятни въздействия върху
околната среда; тази оценка включва
описание на въздействието на съответните емисии върху човешкото здраве и
околната среда, като неблагоприятни
въздействия върху: сухоземните и водните екосистеми, зони с естествена продуктивност, критични местообитания,
качеството на водите, човешкото здраве
и зони с културно и научно значение,
ако е приложимо; трябва да се посочат
и източниците на съответните данни,
включително използваните методологии;
.5 с ъответната информация, отнасяща се
до метеорологичните условия в предложената зона на прилагане за застрашеното човешко население и зоните от
околната среда в риск, по-специално
преобладаващите модели на вятъра,
или топографските, геоложките, океанографските, морфологичните или други
условия, които допринасят за концентрация на замърсяването на въздуха в
околната среда или за неблагоприятни
въздействия върху околната среда;
.6 е стеството на корабния трафик в предложената зона за контрол на емисиите,
включително моделите и гъстотата на
този трафик;
.7 о писание на мерките за контрол, предприети от предлагащата(ите) Страна или
Страни, насочени към наземни източници на емисии на NOX , SOX и прахови
частици, засягащи човешкото население
и застрашени екологични зони, въведени
и действащи едновременно с разглеждането на мерките, които се приемат във
връзка с разпоредбите на правила 13 и
14 от Анекс VI; и
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.8 о
 тносителните разходи за намаляване
на емисиите от кораби в сравнение с
наземния контрол и икономическите
въ здейс т ви я върх у меж д у народ но т о
търговско корабоплаване.
3.2 Географските ограничения на дадена
зона за контрол на емисиите ще се основават
на съответните критерии, посочени по-горе,
включително емисиите и отлаганията от кораби, плаващи в предложената зона, моделите
на движение и гъстотата, както и условията
на вятъра.
4 Процедури за оценка и приемане на зони
за контрол на емисиите от Организацията
4.1 Организацията разглежда всяко предложение, представено є от Страна или Страни.
4.2 При оценяването на предложение Организацията трябва да вземе предвид критериите, които следва да са включени във всяко
предложение за приемане, както е посочено
в раздел 3 по-горе.
4.3 Зона за контрол на емисиите се определя посредством изменение към този Анекс,
което се разглежда, приема и въвежда в сила
в съответствие с член 16 от тази Конвенция.
5 Функциониране на зоните за контрол на
емисиите
5.1 Страните, които имат кораби, плаващи в зоната, се насърчават да представят на
Организацията всякакви опасения относно
функционирането на зоната.
Приложение IV
Типово одобрение и експлоатационни ограничения за корабни инсинератори (Правило 16)
1 Всеки корабен инсинератор, описан в
правило 16.6.1, трябва да притежава свидетелство на ММО за типово одобрение. За да се
получи такова свидетелство, инсинераторът
трябва да бъде проектиран и конструиран в
съответствие с одобрен стандарт, както е опи
сано в правило 16.6.1. Всеки модел подлежи на
специфично изпитване за типово одобрение в
завода или в одобрено съоръжение за изпитване, като под отговорността на Администрацията за изпитването за типово одобрение се
използва следната стандартна спецификация
за гориво/отпадъци, за да се определи дали
инсинераторът работи в границите, посочени
в параграф 2 от това приложение:
Неф т ен и о с т атъци, утайки
(слъдж), състоящи се от:

75 % слъд ж от остат ъчни/
тежки течни горива (HFO);
5 % отпадъчно смазочно масло и 20 % емулгирана вода.

50 % хранителни отпадъци;
50 % отпадъци, съдържащи:
прибл. 30 % хартия,
Твърди отпадъ- „ 40 % картон,
ци, състоящи се „ 10 % парцали,
от:
„ 20 % пластмаса.
Сместа ще съдържа до 50 %
влага и 7 % незапалими твърди вещества.

2 Инсинераторите, описани в правило
16.6.1, трябва да работят в следните граници:
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О2 в горивната камера: 6 – 12 %
CO в максималните
средни стойности на
димните газове:
200 mg/MJ
Ма кси ма л но сред но
съдържание на сажди: Бахарах 3 или
Рингелман 1 (20 % непрозрачност)(по-висок
брой сажди е приемлив
само за много кратки периоди като стартиране)
Неи з г о р е л и ко м по нен т и в ос тат ъц и т е
от пепел:
Максимум 10 % по тегло
Температурен диапазон на изхода за димни
газове на горивната
камера:
850 – 1200°C

Приложение V
Информация, която трябва да се съдържа в
Разписката за доставено гориво (Правило 18.5)
Име и IMO номер на приемащия кораб
Пристанище
Дата на започване на снабдяването
Наименование, адрес и телефонен номер
на доставчика на течно корабно гориво
Наименование(я) на продукта
Количество в метрични тонове
Плътност при 15°C, kg/m 3*
Съдържание на сяра (% m/m)**
Декларация, подписана и заверена от представителя на доставчика на течно гориво, че
доставеното течно гориво е в съответствие
с приложимия параграф от правило 14.1 или
14.4 и правило 18.3 от този Анекс.
* Течното гориво се изпитва в съответствие
с ISO 3675:1998 или ISO 12185:1996.
** Течното гориво се изпитва в съответствие
с ISO 8754:2003.

Приложение VI

Процедура за проверка на горивото в проби от течно гориво по MARPOL Анекс VI
(Правило 18.8.2)
Настоящата процедура трябва да се използва за определяне дали течното гориво,
доставено и използвано на борда на корабите,
съответства на граничните стойности на сяра,
изисквани съгласно правило 14 от Анекс VI.
1 Общи изисквания
1.1 Представителната проба от течно гориво, която се изисква съгласно параграф 8.1 от
правило 18 („MARPOL-проба“), се използва за
проверка на съдържанието на сяра в течното
гориво, доставено на кораба.
1.2 Администрацията управлява процедурата за проверка чрез своя компетентен орган.
1.3 Лабораториите, отговорни за процедурата за проверка, посочени в това приложение,
трябва да са напълно акредитирани* за целите
на провеждането на изпитванията.
2 Процедура за проверка, етап 1
2.1 MARPOL-пробата трябва да бъде доставена до лабораторията от компетентния орган.
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2.2 Лабораторията трябва да:
.1 н аправи запис в протокола от изпитването за номера на пломбата и етикета
на пробата;
.2 потвърди, че състоянието на пломбата на
MARPOL-пробата не е било нарушено; и
.3 о ткаже да приеме всяка MARPOL-проба,
чиято пломба е била нарушена.
2.3 Ако пломбата на MARPOL-пробата
не е била нарушена, лабораторията следва
да пристъпи към процедурата за проверка и
трябва да:
.1 с е увери, че MARPOL-пробата е напълно
хомогенизирана;
.2 в земе две подпроби от MARPOL-пробата; и
.3 п ломбира отново MARPOL-пробата, като
направи запис в протокола от изпитването за новите данни за повторното
пломбиране.
* Акредитацията е в съответствие с ISO 17025
или еквивалентен стандарт.

2.4 Двете подпроби трябва да бъдат изпитани последователно в съответствие с
определения метод за изпитване, посочен в
приложение V (втора бележка под черта). За
целите на настоящата процедура за проверка
резултатите от анализа на изпитването се
наричат „А“ и „B“:
.1 А ко резултатите от „А“ и „B“ са в рамките на повторяемостта (r) на метода
за изпитване, резултатите се смятат за
валидни.
.2 А ко резултатите от „А“ и „B“ не са в
рамките на повторяемостта (r) на метода
за изпитване, двата резултата трябва
да бъдат отхвърлени и да се вземат
две нови подпроби от лабораторията
за анализ. Бутилката с пробата трябва
да се пломбира отново в съответствие
с точка 2.3.3 по-горе след вземането на
новите подпроби.
2.5 Ако резултатите от изпитванията на „А“
и „B“ са валидни, средната стойност на тези
два резултата се изчислява, като по този начин
се получава резултатът, посочен като „Х“:
.1 А ко резултатът от „Х“ е равен на или
спада под приложимата гранична стойност, изисквана от Анекс VI, се счита,
че течното гориво отговаря на изискванията.
.2 А ко резултатът от „Х“ е по-голям от приложимата гранична стойност, изисквана
от Анекс VI, се провежда процедура за
проверка на етап 2; ако обаче резултатът от „Х“ е по-голям от определената
гранична стойност с 0,59R (където R
е възпроизводимост та на метода за
изпитване), течното гориво се счита
за несъответстващо и не е необходимо
допълнително изпитване.
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3 Процедура за проверка, етап 2
3.1 Ако е необходим етап 2 от процедурата
за проверка в съответствие с параграф 2.5.2
по-горе, компетентният орган трябва да изпрати MARPOL-пробата във втора акредитирана
лаборатория.
3.2 При получаване на MARPOL-пробата
лабораторията трябва да:
.1 н аправи запис в протокола от изпитването за номера на повторното пломбиране, приложен в съответствие с 2.3.3,
и етикета на пробата;
.2 в земе две подпроби MARPOL-пробата; и
.3 п ломбира отново M A R POL-пробата,
както и да направи запис в протокола
от изпитването за новите данни за повторното пломбиране.
3.3 Двете подпроби трябва да бъдат изпитани последователно в съответствие с метода
за изпитване, посочен в приложение V (втора
бележка под черта). За целите на настоящата
процедура за проверка резултатите от анализа
на изпитването се наричат „C“ и „D“:
.1 А ко резултатите от „C“ и „D“ са в рамките на повторяемостта (r) на метода
за изпитване, резултатите се смятат за
валидни.
.2 А ко резултатите от „C“ и „D“ не са в
рамките на повторяемостта (r) на метода за изпитване, и двата резултата се
отхвърлят и от лабораторията трябва
да бъдат взети две нови подпроби за
анализ. Бутилката с пробата следва да
се пломбира отново в съответствие с
точка 3.2.3 по-горе след вземането на
новите подпроби.
3.4 Ако резултатите от изпитванията от
„C“ и „D“ са валидни и резултатите от „А“,
„В“, „C“ и „D“ са в рамките на възпроизводимостта (R) на метода за изпитване, тогава
лабораторията трябва да осредни резултатите,
които се наричат „Y“:
.1 А ко резултатът от „Y“ е равен на или
спада под приложимата гранична стойност, изисквана от Анекс VI, се счита,
че течното гориво отговаря на изискванията.
.2 А ко резултатът от „Y“ е по-голям от приложимата гранична стойност, изисквана
от Анекс VI, тогава течното гориво не
отговаря на стандартите, изисквани от
Приложение VI.
3.5 Ако резултатът от „А“, „В“, „C“ и „D“
не е в рамките на възпроизводимостта (R) на
метода за изпитване, Администрацията може
да отхвърли всички резултати от изпитването
и по свое усмотрение да повтори целия процес
на изпитване.
3.6 Резултатите, получени от процедурата
за проверка, са окончателни.
2358
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Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г. за изменение към Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена
с Протокола от 1978 г.
(Включване на правила за енергийна ефективност за кораби в Анекс VI към MARPOL
73/78)
(Приети с Резолюция MEPC.203(62) на Комитета по опазване на морската среда на
Меж д у народната морска организац и я на
15 юли 2011 г. В сила за Република България
от 1 януари 2013 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета по опазване
на морската среда (Комитета), възложени му с
международни конвенции за предотвратяване
и контрол на замърсяването на морето,
Като отбелязва член 16 от Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г. (наричана по-долу „Конвенцията от 1973 г.“), член VI от Протокола от
1978 г. относно Международната конвенция за
предотвратяване на замърсяването от кораби
от 1973 г. (наричан по-долу „Протоколът от
1978 г.“) и член 4 от Протокола от 1997 г. за
изменение към Международната конвенция за
предотвратяване на замърсяването от кораби
от 1973 г., както е изменена с Протокола към
нея от 1978 г. (наричан по-долу „Протоколът от
1997 г.“), които заедно определят процедурата
за изменение на Протокола от 1997 г. и възлагат на съответния орган на Организацията
функцията да разглежда и приема изменения
към Конвенцията от 1973 г., както е изменена
с Протоколите от 1978 г. и 1997 г.,
Като отбел язва също, че с Протокола
от 1997 г., Анекс VI, озаглавен „Правила за
предотвратяване замърсяването на въздуха от
кораби“, беше добавен към Конвенцията от
1973 г. (наричан по-долу „Анекс VI“),
Като отбелязва освен това, че ревизираният
Анекс VI беше приет с Резолюция MEPC.176(58)
и влезе в сила на 1 юли 2010 г.,
Като признава, че измененията на Анекс
VI и включването на нова глава 4 имат за
цел да подобрят енергийната ефективност
на корабите чрез набор от стандарти за техническо представяне, които биха довели до
намаляване на емисиите на всички вещества,
произхождащи от течно гориво и процеса по
неговото изгаряне, включително тези, които
вече са обект на контрол по Анекс VI,
Като признава също така, че приемането на
измененията към Анекс VI по никакъв начин
не предопределя преговорите, проведени на
други международни форуми, като Рамковата
конвенция на Организацията на обединените
нации по изменение на климата (РКООНИК),
нито засяга позициите на страните, участващи
в такива преговори,
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Като взема предвид проектоизмененията
към ревизирания Анекс VI за включване на
правила за енергийна ефективност на корабите,
1. Приема, в съответствие с член 16, параграф 2, буква d) от Конвенцията от 1973 г.,
изменения към Анекс VI, чийто текст се съдържа в приложението към тази резолюция;
2. Установява в съответствие с член 1
от Конвенцията от 1973 г., че измененията
се считат за приети на 1 юли 2012 г., освен
ако преди тази дата повече от една трета от
Страните или Страните, чиито комбинирани
търговски флоти съставляват не по-малко от
50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, не са уведомили Организацията за
възраженията си срещу измененията;
3. Приканва Страните да отбележат, че в
съответствие с член 16, параграф 2, буква g),
точка ii) от Конвенцията от 1973 г. споменатите изменения влизат в сила на 1 януари
2013 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4. Отправя искане към генералния секретар,
в съответствие с член 16, параграф 2, буква
е) от Конвенцията от 1973 г., да предаде на
всички Страни по Конвенцията от 1973 г.,
както е изменена с Протоколите от 1978 г.
и 1997 г., заверени копия от тази резолюция
и текста на измененията, съдържащи се в
приложението;
5. Освен това отправя искане към генералния секретар да предаде на членовете
на Организацията, които не са Страни по
Конвенцията от 1973 г., както е изменена с
Протоколите от 1978 г. и 1997 г., копия от
тази резолюция и приложението към нея; и
6. Приканва страните по Анекс VI към
MARPOL и другите правителства на държавите-членки да представят измененията към
Анекс VI към MARPOL на вниманието на
корабопритежателите, операторите на кораби,
корабостроителите, проектантите на кораби,
производителите на корабни дизелови двигатели и оборудване, както и на всички други
заинтересовани страни.
П РИ ЛОЖ ЕН И Е
ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКС VI КЪМ MARPOL
73/78 ОТНОСНО ПРАВИЛАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА
ОТ КОРАБИ ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ
ПРАВИЛА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
НА КОРАБИТЕ
Г Л А В А

1

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правило 1
Приложение
1 Правилото се изменя, както следва:
„Разпоредбите на този Анекс се прилагат
за всички кораби, освен където изрично е
предвидено друго в правила 3, 5, 6, 13, 15, 16,
18, 19, 20, 21 и 22 от този Анекс.“

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

Правило 2
Определения
2 Параграф 21 се изменя, както следва:
„21 Танкер по смисъла на правило 15 от
този Анекс означава нефтен танкер, както е
определен в правило 1 от Анекс I към тази
Конвенция, или танкер-химикаловоз, както е
определен в правило 1 от Анекс II към тази
Конвенция.“
3 Следното се добавя в края на правило 2:
„За целите на глава 4 от този Анекс:
22 „Съществуващ кораб“, който не е нов.
23 „Нов кораб“ означава кораб:
.1 д оговорът за построяването на който е
сключен на или след 1 януари 2013 г.; или
.2 п ри липсата на договор за построяване,
килът на който е заложен, или който се
намира в подобен етап на построяване,
на или след 1 юли 2013 г.; или който е
доставен на или след 1 юли 2015 г.
24 „Съществено преустройство“ във връзка
с глава 4 от този Анекс означава преустройство на кораб:
.1 което съществено променя размерите,
товароносимостта или мощността на
двигатели на кораба; или
.2 което променя типа на кораба; или
.3 ч иято цел според Администрацията е
значително да бъде удължен животът
на кораба; или
.4 к оето по друг начин променя кораба
така, че ако беше нов кораб, той би бил
предмет на съответните разпоредби на
тази Конвенция, които не се прилагат
за него като за съществуващ кораб; или
.5 което съществено променя енергийната
ефективност на кораба и включва всякакви изменения, които биха могли да
доведат до превишаване на приложимия изискуем конструктивен индекс за
енергийна ефективност (EEDI), както
е посочено в правило 21 от този Анекс.
25 „Кораб за насипни товари“ означава
кораб, който е предназначен основно за превоз
на сухи товари в насипно състояние, включително типове кораби като рудовози, както
са определени в правило 1 от глава XII на
SOLAS 74 (както е изм.), но с изключение на
корабите за комбинирани товари.
26 „Газовоз“ е товарен кораб, построен или
приспособен и използван за превоз в наливно
състояние на всякакъв втечнен газ.
27 „Танкер“ по смисъла на глава 4 от
този Анекс означава нефтен танкер, както е
определен в правило 1 от Анекс I към тази
Конвенци я, или танкер-х имика ловоз или
танкер за вредни течни вещества, както са
определени в правило 1 от Анекс II към тази
Конвенция.
28 „Контейнеровоз“ означава кораб, предназначен изключително и само за превоз на
контейнери в трюмовете и на палубата.
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29 „Кораб за генерални товари“ означава кораб с многопалубен или еднопалубен
корпус, предназначен основно за превоз на
генерални товари. Това определение изключва специализираните кораби за сухи товари,
които не са включени в изчисляването на
референтните линии за корабите за генерални
товари, а именно: кораби за превоз на живи
животни, кораби за транспортиране на баржи,
кораби за превоз на тежки товари, кораби за
транспортиране на яхти, кораби за превоз на
ядрено гориво.
30 „Хладилен кораб“ означава кораб, предназначен изключително и само за превоз на
хладилни товари.
31 „Кораб за комбинирани товари“ означава
кораб, проектиран да натоварва до 100 % от
дедуейта си течни и сухи товари в насипно
състояние.
32 „Пътнически кораб“ означава кораб,
който превозва повече от 12 пътници.
33 „Ро-ро товарен кораб (автомобиловоз)“
означава многопалубен товарен кораб, проектиран за превоз на празни автомобили и
камиони.
34 „Ро-ро товарен кораб“ означава кораб,
предназначен за превоз на товарни транспортни единици, придвижващи се на собствен ход.
35 „Ро-ро пътнически кораб“ означава пътнически кораб с товарни помещения за товарни
единици, придвижващи се на собствен ход.
36 „Постигната стойност на EEDI“ е стойността на EEDI, постигната от определен кораб
в съответствие с правило 20 от този Анекс.
37 „Изискуем EEDI“ е максималната стойност на постигнатия EEDI, която е разрешена
съгласно правило 21 от този Анекс за конкретен като тип и размер кораб.“
Г Л А В А

2

ПРЕГЛЕД, ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ И СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ
Правило 5
Прегледи
4 Параграф 1 се изменя, както следва:
„1 За осигуряване на съответствие с изискванията на глава 3 от този Анекс всеки кораб
с бруто тонаж 400 или повече тона и всяка
стационарна или плаваща добивна платформа
и други платформи подлежи на прегледите,
посочени по-долу:
.1 Първоначален преглед преди въвеждането на кораба в експлоатация или преди
издаването на свидетелство за първи
път съгласно правило 6 от този Анекс.
Този преглед т рябва да бъде такъв,
че да осигури оборудването, системите, приспособл енията, съоръженията и
материалите да отговарят напълно на
приложимите изисквания на глава 3 от
този Анекс.
.2 Подновителен преглед през интервали,
определени от А дминистрацията, но
не по-големи от пет години, освен в
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случаите, когато се прилагат правила
9.2, 9.5, 9.6 или 9.7 от този Анекс. Подновителният преглед трябва да е такъв,
че да осигури оборудването, системите,
п риспособлен и я та, с ъ ор ъ жен и я та и
материалите напълно да отговарят на
приложимите изисквания на глава 3 от
този Анекс.
.3 Междинен преглед в рамките на три
месеца преди или след датата на втората годишна дата, или в рамките на три
месеца преди или след третата годишна
дата на свидетелството, който замества
един от годишните прегледи, посочени
в параграф 1.4 на това правило. Междинният преглед трябва да е такъв, че да
осигури оборудването и съоръженията
напълно да отговарят на приложимите
изисквания на глава 3 от този Анекс и
да са в добро работно състояние. Такива
междинни прегледи се потвърждават в
свидетелството IAPP, издадено съгласно
правило 6 или 7 на този Анекс.
.4 Годишен преглед в рамките на три месеца
преди или след датата на всяка годишнина
от издаването на свидетелството, който
трябва да включва обща проверка на оборудването, системите, приспособленията,
съоръженията и материалите, посочени
в параграф 1.1 от това правило, за да
се осигури, че те са били поддържани в
съответствие с параграф 5 от това правило и че продължават да отговарят на
изискванията за експлоатация, за които
е предназначен корабът. Такива годишни
прегледи се заверяват в свидетелството
IAPP, издадено съгласно правило 6 или
7 от този Анекс; и
.5 Допълнителен преглед, общ или частичен, в зависимост от обстоятелствата,
се извършва всеки път, когато се правят
важни ремонти или подновявания, както
е регламентирано в параграф 5 от това
правило, или след ремонт в резултат на
разследванията по параграф 6 от това
правило. Този преглед трябва да е такъв, че да гарантира, че необходимите
ремонти или подновявания са извършени
ефективно, че материалите и изработката
при тези ремонти или подновявания са
задоволителни във всяко едно отношение и че корабът отговаря напълно на
изискванията на глава 3 от този Анекс.“
5 Параграф 2 се изменя, както следва:
„2 За кораби с бруто тонаж, по-малък от
400 тона, Администрацията може да установи
подходящи мерки, за да осигури съответствието им с приложимите разпоредби на глава
3 от този Анекс.“
6 След параграф 3 се добавя нов параграф 4,
както следва:
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„4 Корабите, за които се прилага глава 4
от този Анекс, също подлежат на прегледите,
посочени по-долу, като се вземат предвид
насоките, приети от Организацията:
.1 Първоначален преглед преди пускането
в експлоатация на нов кораб и преди издаването на Международно свидетелство
за енергийна ефективност. Прегледът
трябва да удостовери дали постигнатият EEDI на кораба е в съответствие с
изискванията в глава 4 от този Анекс
и дали SEEMP (Корабният план за управление на енергийната ефективност),
изискуем по правило 22 от този Анекс,
е на борда.
.2 О бщ или частичен преглед, в зависимост
от обстоятелствата, след съществено преустройство на даден кораб, за който се
прилага това правило. Прегледът трябва
да е такъв, че да се осигури преизчисляване при необходимост на постигнатия
EEDI и съответствието му с изискванията
на правило 21 от този Анекс; при това
трябва да се прилага редукционният
коефициент, приложим за този кораб
предвид неговия тип и размер и фазата,
съответстваща на датата на сключване на
договора за построяване, или на датата
на залагане на кила, или на датата на
доставка, определени за първоначалното
състояние на кораба в съответствие с
правило 2.23 от този Анекс.
.3 В случаите, когато същественото пре
устройство на нов или съществуващ кораб
е толкова мащабно, че Администрацията
приема кораба за новопостроен кораб,
Администрацията трябва да определи
необходимостта от първоначален преглед
по отношение на постигнатия EEDI.
Такъв преглед, ако бъде определен за
необходим, трябва да бъде извършен така,
че да осигури, че постигнатият EEDI е
изчислен и отговаря на изискванията на
правило 21 от този Анекс, като се прилага
редукционен коефициент, съответстващ
на типа и размера на конкретния кораб,
преустроен към датата на договора за
преустройство, или при липсата на такъв
договор – към началната дата на пре
устройството. При прегледа трябва също
да се установи дали SEEMP, изискуем по
правило 22 от този Анекс, е на борда; и
.4 З а съществуващите кораби проверка за
съответствие с изискването за наличие
на SEEMP на борда съгласно правило 22
от този Анекс трябва да бъде извършена
при първия междинен или подновителен
преглед, посочен в параграф 1 от това
правило, в зависимост от това коя от
двете дати е първа, на или след 1 януари 2013 г.“
7 Параграф 4 се преномерира като параграф 5.
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8 Параграф 5 се преномерира като параграф 6.
Правило 6
Издаване или потвърждаване на свидетелство
9 Заглавието се изменя, както следва:
„Издаване или потвърждаване на свидетелства“.
10 В началото на правилото се добавя следното подзаглавие:
„Международно свидетелство за предотвратяване замърсяването на въздуха“.
11 Параграф 2 се изменя, както следва:
„2 На кораб, построен преди датата на
влизане в сила на този Анекс, Администрацията издава Международно свидетелство за
предотвратяване замърсяването на въздуха в
съответствие с параграф 1 от това правило
не по-късно от първия планиран сух док след
датата на влизане в сила, но в никакъв случай
не по-късно от три години след тази дата.“
12 Следното се добавя в края на правилото:
„Международно свидетелство за енергийна
ефективност
4 Международно свидетелство за енергийна ефективност за кораба се издава след
преглед в съответствие с разпоредбите на
правило 5.4 от този Анекс на всеки кораб
с бруто тонаж, равен на или по-голям
от 400 тона, преди този кораб да бъде
ангажиран в рейсове до пристанища или
офшорни терминали под юрисдикцията
на други Страни.
5 С видетелството се издава или потвърждава от Администрацията или от Организация, надлежно упълномощена от нея.
Във всеки от случаите Администрацията
поема пълна отговорност за свидетелството.“
Правило 7
Издаване на свидетелство от друга Страна
13 Параграф 1 се изменя, както следва:
„1 По молба на Администрацията дадена
Страна може да изиска преглед на кораб и
след като се увери, че са спазени приложимите разпоредби на този Анекс, следва да
издаде или да разреши издаването на Международно свидетелство за предотвратяване
замърсяването на въздуха или Международно
свидетелство за енергийна ефективност на
кораба, както и, когато е целесъобразно, да
направи потвърждение или да упълномощи
потвърждаването на такова свидетелство на
кораба в съответствие с този Анекс.“
14 Параграф 4 се изменя, както следва:
„4 На кораб, който плава под знамето на
държава, която не е Страна, не се издава Международно свидетелство за предотвратяване
замърсяването на въздуха или Международно
свидетелство за енергийна ефективност.“
Правило 8
Форма на свидетелство
15 Заглавието се изменя, както следва:
„Форми на свидетелствата“.
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16 Добавя се следното подзаглавие и съществуващото правило се преномерира на параграф 1:
„Международно свидетелство за предотвратяване замърсяването на въздуха“.
17 Следният нов параграф 2 се добавя в края
на правилото:
„Международно свидетелство за енергийна
ефективност
2 Международното свидетелство за енергийна ефективност се изготвя по форма,
съответстваща на образеца, даден в допълнение VIII към този Анекс, и трябва
да бъде най-малко на английски, френски
или испански език. Ако бъде използван и
официалният език на издаващата Страна,
този език има предимство в случай на
спор или несъответствие.“
Правило 9
Продължителност и валидност на свидетелството
18 Заглавието се изменя, както следва:
„Продължителност и валидност на свидетелствата“.
19 В началото на правилото се добавя следното подзаглавие:
„Международно свидетелство за предотвратяване замърсяването на въздуха“.
20 Следното се добавя в края на правилото:
„Международно свидетелство за енергийна
ефективност
10 Международното свидетелство за енергийна ефективност е валидно през целия
период на експлоатация на кораба при
спазване на разпоредбите на параграф
11 по-долу.
11 Международното свидетелство за енергийна ефективност, издадено съгласно
този Анекс, престава да бъде валидно в
който и да е от следните случаи:
.1 А ко корабът е изведен от експлоатация
или му е издадено ново свидетелство
след съществено преуст ройство на
кораба; или
.2 При преминаване на кораба под знамето
на друга държава. Ново свидетелство
се издава само тогава, когато правителството, издаващо новото свидетелство, е напълно убедено, че корабът
отговаря на изискванията на глава 4 от
този Анекс. В случай на преминаване
между Страни, при поискване в рамките на три месеца след извършване
на преминаването, правителството на
Страната, под чието знаме корабът
е плавал преди това, във възможно
най-кратък срок трябва да предаде на
Администрацията копия от свидетелството, намиращо се на кораба преди
прехвърлянето и, ако има такива, копия
от съответните доклади от прегледи.“
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Правило 10
Държавен пристанищен контрол над експлоатационните изисквания
21 Добавя се нов параграф 5 в края на правилото, както следва:
„5 Във връзка с глава 4 от този Анекс всяка проверка от държавата на пристанището
трябва да бъде ограничена до това, когато е
целесъобразно, да бъде установено дали на
борда има валидно Международно свидетелство за енергийна ефективност в съответствие
с член 5 от Конвенцията.“
22 Добавя се нова глава 4 в края на Анекса,
както следва:
„ Г Л А В А

4

ПРАВИЛА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОРАБИТЕ
Правило 19
Приложение
1 Тази глава се прилага за всички кораби
с бруто тонаж, равен на или по-голям от 400
тона.
2 Разпоредбите на тази глава не се прилагат за:
.1 Кораби, извършващи рейсове единствено
и само във води под суверенитета или
юрисдикцията на държавата, под чието
знаме плават. Въпреки това всяка Страна
следва да гарантира чрез приемането
на подходящи мерки, че доколкото е
разумно и практично, такива кораби са
построени и се експлоатират по начин,
осигуряващ съответствие с изискванията
на глава 4 от този Анекс.
3 Правила 20 и 21 от този Анекс не се
прилагат за кораби, които имат дизелово-електрическо задвижване, турбинно задвижване
или хибридни пропулсивни уредби.
4 Независимо от разпоредбите на параграф
1 от това правило Администрацията може
да отмени изискването кораб с бруто тонаж,
равен на или по-голям от 400 тона, да спазва
правила 20 и 21 от този Анекс.
5 Разпоредбите на параграф 4 от това правило не се прилагат за кораби с бруто тонаж,
равен на или по-голям от 400 тона:
.1 д оговорът за построяване на които е
сключен на или след 1 януари 2017 г.;
.2 п ри липса на договор за построяване – килът на които е заложен, или които се
намират на сходен етап на построяване,
на или след 1 юли 2017 г.; или
.3 които ще бъдат доставени на или след
1 юли 2019 г.; или
.4 в случаите на съществено преустройство
на нов или съществуващ кораб, както е
определено в правило 2.24 от този Анекс,
настъпило на или след 1 януари 2017 г.,
за които се прилагат правила 5.4.2 и 5.4.3
от този Анекс.
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6 Администрацията на Страна по тази
Конвенция, която позволява прилагането на
параграф 4 или спира, оттегля или отказва
прилагането на този параграф по отношение
на кораб, плаващ под нейно знаме, трябва
незабавно да съобщи подробности за това на
Организацията с цел препращане до Страните
по този протокол за тяхно сведение.
Правило 20
Постигнат конструктивен индекс за енергийна ефективност (Постигнат EEDI)
1 Стойността на постигнатия EEDI трябва
да бъде изчислена за:
.1 в секи нов кораб;
.2 в секи нов кораб, който е претърпял
значително съществено преустройство; и
.3 в секи нов или съществуващ кораб, който
е претърпял съществено преустройство,
което е толкова мащабно, че Администрацията приема кораба за новопостроен кораб, който попада в една или повече
от категориите по правила 2.25 до 2.35 от
този Анекс; постигнатият EEDI трябва да
е специфичен за всеки кораб и да указва
очакваните експлоатационни показатели
на кораба по отношение на енергийната
ефективност; постигнатият EEDI трябва
да бъде придружен от Техническо досие
на EEDI, което съдържа информацията,
необходима за изчисляването на този
индекс, и показва процеса на изчисление; постигнатият EEDI трябва да се
проверява от Администрацията или от
организация, надлежно упълномощена
от нея, въз основа на Техническото досие на EEDI.
2 Постигнатият EEDI трябва да се изчислява съгласно насоките, разработени от
Организацията.
Правило 21
Изискуем EEDI
1 За всеки:
.1 н ов кораб;
.2 нов кораб, който е претърпял съществено
преустройство; и
.3 нов или съществуващ кораб, който е претърпял съществено преустройство, което
е толкова мащабно, че Администрацията
приема кораба за новопостроен кораб,
който попада в една от категориите от
правила 2.25 до 2.31 на този Анекс и за
който се прилага тази глава, постигнатият EEDI е, както следва:
Постигнат EEDI (����������������������
attained EEDI���������
) ≤ Изискуем EEDI (required EEDI) = (1 – X/100) x
Стойността на референтна линия,
където X е редукционният коефициент,
посочен в таблица 1 за изискуемия EEDI в
сравнение с референтната линия на EEDI.
2 За всеки нов и съществуващ кораб, претърпял съществено преустройство, което е
толкова мащабно, че Администрацията при-
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ема кораба за новопостроен кораб, постигнатият EEDI трябва да се изчислява и да отговаря на
изискването на параграф 21.1 с редукционен коефициент, съответстващ на типа и размера на
преустроения кораб към датата на договора за преустройство или, при липса на такъв договор,
към датата на започване на преустройството.
Таблица 1. Редукционни коефициенти (в проценти) за EEDI спрямо референтната линия
за EEDl
Размер

Фаза 0
1 януари
2013 г. – 31
декември 2014 г.

Фаза 1
1 януари
2015 г. – 31
декември 2019 г.

Фаза 2
1 януари
2020 г. – 31
декември 2024 г.

Фаза 3
1 януари 2025 г.
и след това

20 000 DTW
и повече

0

10

20

30

10 000 –
20 000 DTW

неприложимо

0-10*

0-20*

0-30*

10 000 DTW
и повече

0

10

20

30

2 000 –
10 000 DTW

неприложимо

0-10*

0-20*

0-30*

20 000 DTW
и повече

0

10

20

30

4 000 –
20 000 DTW

неприложимо

0-10*

0-20*

0-30*

15 000 DTW
и повече

0

10

20

30

10 000 –
15 000 DWT

неприложимо

0-10*

0-20*

0-30*

15 000 DTW
и повече

0

10

15

30

3 000 –
15 000 DWT

неприложимо

0-10*

0-15*

0-30*

5 000 DTW и
повече

0

10

15

30

3 000 –
5 000 DWT

неприложимо

0-10*

0-15*

0-30*

20 000 DTW
и повече

0

10

20

30

Тип на кораба

Кораб за превоз
на насипни
товари

Газовоз

Танкер

Контейнеровоз

Кораб за
генерални
товари

Хладилен кораб

Кораб за
комбинирани
товари

4 000 –
неприложимо
0-10*
0-20*
0-30*
20 000 DWT
* Редукционният коефициент се интерполира линейно между двете стойности в зависимост от
размера на плавателния съд. По-ниската стойност на редукционния коефициент се прилага за помалките по размери кораби.

n/a означава, че изискуем EEDI не се прилага.
3 Стойностите на референтната линия се изчисляват, както следва:
Стойност на референтна линия = a x b c,
където a, b и с са параметрите, дадени в таблица 2.
Таблица 2. Параметри за определяне на референтните стойности за различни типове кораби

Тип кораб, определен в правило 2

а

b

c

2.25 Кораб за превоз на насипни товари

961,79

DWT на кораба

0,477

2.26 Газовоз

1 120,00

DWT на кораба

0,456

2.27 Танкер

1 218,80

DWT на кораба

0,488

2.28 Контейнеровоз

174,22

DWT на кораба

0,201

2.29 Кораб за генерални товари

107,48

DWT на кораба

0,216

2.30 Хладилен кораб

227,01

DWT на кораба

0,244

2.31 Кораб за комбинирани товари

1 219,00

DWT на кораба

0,488
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4 Ако конструкцията на даден кораб позволява той да бъде отнесен към повече от едно
от определенията за тип кораб, посочени в
таблица 2, за изискуем EEDI за този кораб
трябва да се приеме най-строгата (най-ниската)
стойност на този индекс.
5 За всеки кораб, за който се прилага това
правило, инсталираната задвижваща мощност
трябва да бъде не по-малка от задвижващата
мощност, необходима за поддържане маневреността на кораба при неблагоприятни условия,
както е определено в насоките, разработвани
от Организацията.
6 В началото на фаза 1 и в средата на фаза
2 Организацията следва да направи преглед
на състоянието на технологичния напредък и
при доказана необходимост да промени времевите периоди, параметрите на референтната
линия за EEDI за съответните типове кораби
и редукционните коефициенти, определени в
това правило.
Правило 22
Корабен план за управление на енергийната
ефективност (SEEMP)
1 Всеки кораб трябва да има на борда си
специфичен за него Корабен план за управление на енергийната ефективност (SEEMP). Той
може да бъде част от системата за управление
на безопасността на кораба (СУБ).
2 SEEMP трябва да бъде разработен съгласно насоките, приети от Организацията.
Правило 23
Насърчаване на техническото сътрудничество и трансфера на технологии, свързани
с подобряването на енергийната ефективност
на корабите
1 Администрациите, в сътрудничество с
Организацията и други международни органи,
трябва да насърчават и предоставят пряко или
чрез Организацията, според случая, подкрепа
на държавите, особено на развиващите се
държави, които искат техническа помощ.
2 Администрацията на дадена Страна трябва да си сътрудничи активно с други Страни,
при спазване на своите национални закони,
правила и политики, за насърчаване развитието и трансфера на технологии и за обмен на
информация с държавите, които искат техническа помощ, по-специално развиващите се
държави, по отношение прилагането на мерки
за изпълнение изискванията на глава 4 от този
Анекс и по-специално на правила 19.4 до 19.6.“
23 Добавя се ново приложение VIII в края на
Анекса, както следва:
„ПРИЛОЖЕНИЕ VІІІ
Форма на Международно свидетелство за
енергийна ефективност (IEE)
МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Издадено съгласно разпоредбите на Протокола от 1997 г., както е изменен с Резолюция
MEPC.203(62), за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена
с Протокола към нея от 1978 г. (наричана
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по-долу „Конвенцията“), по пълномощие на
правителството на:
………………………………………………………………………………
(пълно официално наименование на държавата)
от ...............................................................................
(пълно официално наименование на компетентното лице или организация, упълномощени съгласно
разпоредбите на Конвенцията)
Данни за кораба
Име на кораба ..................................................
Отличителен номер или позивни...................
Пристанище на регистрация............................
Бруто тонаж.......................................................
IМО номер..........................................................
С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:
1 Корабът е преминал преглед в съответствие
с правило 5.4 от Анекс VI към Конвенцията; и
2 Прегледът показва, че корабът отговаря
на приложимите изисквания на правило 20,
правило 21 и правило 22.
Дата на приключване на прегледа, на който се
основава това свидетелство: ......... (дд/мм/гггг)
Издаден в ................................................................
(място на издаване на свидетелството)
(дд/мм/гггг): ................. ..........................................
(дата на (подпис на надлеж но
издаване) упълномощеното длъжностно лице, издаващо
свидетелството)

(печат или щемпел на органа, което
е подходящо)
Допълнение към Международното свидетелство за енергийна ефективност
(Свидетелство IEE)
ОПИСАНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА, СВЪРЗАНА С ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Бележки:
1 Това описание е неделима част от Свидетелството IEE. Свидетелство IEE трябва
да е на разположение на борда на кораба
по всяко време.
2 Описанието трябва да бъде поне на
английски, френски или испански език. Ако
се използва и официален език на издаващата
Страна, то той има предимство в случай на
спор или несъответствие.
3 Вписванията в съответните полета се
извършват чрез поставяне на кръстче (x) за
отговори „да“ и „приложимо“ или (-) за отговори „не“ и „не е приложимо“, според случая.
4 Освен ако не е посочено друго, правилата, упоменати в това описание, се отнасят
до правилата от Анекс VI към Конвенцията,
а резолюциите или циркулярните писма се
отнасят до тези, приети от Международната
морска организация.
1 Данни за кораба
1.1 Име на кораба ............................................
1.2 IМО номер .............................................
1.3 Дата на договора за построяване........
1.4 Бруто тонаж............................................
1.5 Дедуейт ...................................................
1.6 Тип на кораба*........................................
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2 Пропулсивна уредба
2.1 Дизелово задвижване ........................... □
2.2 Дизелово-електрическо задвижване ..... □
2.3 Турбинно задвижване .......................... □
2.4 Хибридно задвижване ......................... □
2.5 Система за задвижване, различна от
изброените .......................................................... □
*
Въвежда се типът на кораба в съответствие с определенията, посочени в правило
2. Корабите, попадащи в повече от един от
типовете кораби, определени в правило 2, се
считат за този тип кораб, към който са приложими с най-строгите (най-ниските) стойности
на изискуемия EEDI. Ако корабът не попада
в типовете кораби, определени в правило 2,
се въвежда „Кораб, различен от който и да е
от типовете кораби, определени в правило 2“.
3 Постигнат констру ктивен индекс за
енергийна ефективност (attained EEDI)
3.1 Постигнатият EEDI в съответствие с
правило 20.1 е изчислен въз основа на информацията, съдържаща се в Техническото досие
EEDI, което показва и процеса на изчисляване
на постигнатия EEDI □
Постигнатият EEDI е: ..................... gramsCO 2/tonne-mile
3.2. Постигнат EEDI не се изчислява, доколкото:
3.2.1. корабът е освободен съгласно правило
20.1, тъй като не е нов кораб по смисъла на
правило 2.23..................................................... □
3.2.2 типът на задвижващата система е основание за освобождаване съгласно правило
19.3..................................................................... □
3.2.3 изискването на правило 20 е отменено
от Администрацията на кораба в съответствие
с правило 19.4................................................... □
3.2.4 типът на кораб е основание за освобож
даване в съответствие с правило 20.1 ........ □
4 Изискуем EEDI (required EEDI)
4.1 Изискуемият EEDI е: ……………. gramsCO 2/tonne-mile
4.2 Изискуем EEDI не се прилага, доколкото:
4.2.1 за кораба е приложено освобождаване
съгласно правило 21.1, тъй като той не е нов
кораб, както е определено в правило 2.23 ..... □
4.2.2 типът на задвижващата системата е
основание за освобождаване съгласно правило
19.3 ....................................................................... □
4.2.3 изискването на правило 21 е отменено
от Администрацията на кораба в съответствие
с правило 19.4 .................................................... □
4.2.4 типът на кораба е основание за освобождаване в съответствие с правило 21.1 ........ □
4.2.5 капацитетът на кораба е под прага на
минималния капацитет, указан в таблица 1
от правило 21.2 ................................................. □
5. Корабен план за управление на енергийната ефективност
5.1. Корабът е снабден с Корабен план
за управление на енергийната ефективност
(SEEMP) съгласно правило 22 ........................ □
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6. Техническото досие на EEDI
6.1. Сертификатът IEE се придружава от
Техническото досие на EEDI в съответствие
с правило 20.1 ...................................................... □
6.2. Идентификационен/проверовъчен номер на Техническото досие на EEDI .............
6.3. Дата на проверката на Техническото
досие на EEDI ......................................................
С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА,
че това описание е точно във всяко едно
отношение.
Издадено в .........................................................
(място на издаване на Описанието)
(дд/мм/гггг): ................ ..........................................
(дата на (подпис на надлежно
издаване) упълномощено длъжностно лице, издаващо
свидетелството)

(печат или щемпел на органа, което е подходящо)“
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Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г. за изменение към Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена
с Протокола от 1978 г.
Изменения на Анекс VI към MARPOL 73/78
(Изменения на правила 2 и 13 и Допълнението
към свидетелството IAPP)
(Приети с Резолюция MEPC.258(67) на Комитета по опазване на морската среда на
Международната морска организация на 17 октомври 2014 г. В сила за Република България
от 1 март 2016 г.)
Комитетът по опазване на морската околна среда,
Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета
по опазване на морската среда (Комитета),
възложени му с международни конвенции за
предотвратяване и контрол на замърсяването
на морето от кораби,
Като отбелязва член 16 от Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г. („Конвенцията
от 1973 г.“), член VI от Протокола от 1978 г.
относно Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от
1973 г. („Протоколът от 1978 г.“) и член 4 от
Протокола от 1997 г. за изменение към Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби от 1973 г., изменена с
Протокола към нея от 1978 г. („Протоколът от
1997 г.“), които заедно определят процедурата
за изменение на Протокола от 1997 г. и възлагат на съответния орган на Организацията
функцията да разглежда и приема изменения
към Конвенцията от 1973 г., изменена с Протоколите от 1978 г. и 1997 г.,
Като отбел язва също, че с Протокола
от 1997 г., Анекс VI, озаглавен „Правила за
предотвратяване замърсяването на въздуха
от кораби“, беше добавен към Конвенцията
от 1973 г.,
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Като отбелязва освен това, че ревизираният
Анекс VI, приет с Резолюция MEPC.176(58),
влезе в сила на 1 юли 2010 г.,
Като взема предвид проектоизмененията
към ревизирания Анекс VI относно двигатели,
използващи само газообразни горива,
1 Приема, в съответствие с член 16, параграф 2), буква d) от Конвенцията от 1973 г.,
изменения на Анекс VI, чийто текст се съдържа в приложението към тази резолюция;
2 Установява в съответствие с член 16, параграф 2, буква f), точка iii) от Конвенцията
от 1973 г., че измененията се считат за приети
на 1 септември 2015 г., освен ако преди тази
дата повече от една трета от Страните или
Страните, чиито комбинирани т ърговск и
флоти съставляват не по-малко от 50 % от
брутния тонаж на световния търговски флот,
не са уведомили Организацията за възраженията си срещу измененията;
3 Приканва Страните да отбележат, че в
съответствие с член 16, параграф 2, буква g),
точка ii) от Конвенцията от 1973 г., споменатите изменения влизат в сила на 1 март
2016 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4 Отправя искане към генералния секретар,
в съответствие с член 16, параграф 2, буква
е) от Конвенцията от 1973 г., да предаде на
всички Страни по Конвенцията от 1973 г.,
както е изменена с Протоколите от 1978 г.
и 1997 г., заверени копия от тази резолюция
и текста на измененията, съдържащи се в
приложението;
5 Освен това отправя искане към генералния
секретар да предаде на членовете на Организацията, които не са Страни по Конвенцията
от 1973 г., както е изменена с Протоколите
от 1978 г. и 1997 г., копия от тази резолюция
и приложението към нея.
П РИ ЛОЖ ЕН И Е
ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКС VI КЪМ
MARPOL 73/78
(Изменения на правила 2 и 13 и приложение I)
Анекс VI към MARPOL
Правила за предотвратяване замърсяването
на въздуха от кораби
Г л а в а

1

Общи положения
Правило 2
Определения
1 Определението за „течно гориво“ в параграф 9 се заменя със следното определение:
„Течно гориво означава всяко гориво, доставено на борда на кораб и предназначено за
изгаряне с цел за задвижване или експлоатация
на този кораб, включително газ, дестилатни
и остатъчни горива.“
2 Определението за „корабен дизелов двигател“ в параграф 14 се заменя със следното
определение:
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„Морски дизелов двигател означава всеки
двигател с вътрешно горене, работещ с течно
гориво или с два вида гориво, за който се
прилага правило 13 от този Анекс, включително възпламенителни системи/смесителни системи, ако се прилагат такива. Освен
това двигател, използващ като гориво газ,
инсталиран на кораб, който е построен на
или след 1 март 2016 г., или допълнителен
или неидентифициран заместващ двигател,
използващ като гориво газ, инсталиран на
или след тази дата, също се счита за морски
дизелов двигател.“
Г л а в а

3

Изисквания за контрол на емисиите
от кораби
Правило 13
Азотни окиси (NOx)
3 Параграф 7.3 се заменя със следния
параграф:
„7.3 По отношение на кораб с морски дизелов двигател с изходна мощност над 5000
kW и работен обем на цилиндъра от или над
90 литра, инсталиран на кораб, който е построен на или след 1 януари 1990 г., но преди
1 януари 2000 г., Международното свидетелство за предотвратяване замърсяването на
въздуха трябва да посочва за морския дизелов
двигател, за който се прилага параграф 7.1 от
това правило, едно от следните:
.1 п риложен е одобрен метод съгласно
параграф 7.1.1 от това правило;
.2 д вигателят е освидетелстван съгласно
параграф 7.1.2 от това правило;
.3 одобрен метод, както е описано в параграф 7.2 от това правило, все още не е
наличен в търговската мрежа; или
.4 н е се прилага одобрен метод.“
П РИ ЛОЖ ЕН И Е I
Форма на Международно свидетелство за
предотвратяване замърсяването на въздуха
(IAPP) (Правило 8)
Допълнение към Международното свидетелство за предотвратяване замърсяването на
въздуха (Свидетелство IAPP)
4 Бележката под черта, свързана с параграф
1.4, се заменя със следната бележка под черта:
„* Попълва се само по отношение на кораби,
построени на или след 1 януари 2016 г., които
са специално проектирани и се използват
единствено и само за развлекателни цели и
за които в съответствие с правило 13.5.2.1 или
правило 13.5.2.3 няма да се прилага граничната
стойност на емисиите на NOx, определена в
правило 13.5.1.1.“
5 Параграф 2.2.1 се заменя със следния
параграф:
„2.2.1 Следните морски дизелови двигатели,
инсталирани на този кораб, са в съответствие с
изискванията на правило 13, както е посочено:
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Приложимо правило на Анекс VI към
MARPOL (NTC = NOx Технически кодекс
от 2008 г.) (AM = Одобрен метод)
1

Производител и модел

2

Сериен номер

3

Предназначение (приложим цикъл(и)
на прилагане – NTC 3.2)

4

Номинална мощност (kW) (NTC
1.3.11)

5

Номинална скорост (об./мин.) (NTC
1.3.12)

6

Идентичен двигател, инсталиран >
1/1/2000 г., освободен от
13.1.1.2

7

Дата на инсталиране на идентичния
двигател (дд/мм/ггггг) съгласно
13.1.1.2

8a

Съществено
преустройство
(дд/мм/гггг)
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Двигател Двигател Двигател Двигател Двигател Двигател
#1
#2
#3
#4
#5
#6

□

□

□

□

□

□

13.2.2

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

13.2.3.1

□

□

□

□

□

□

9d

13.2.3.2

□

□

□

□

□

□

9e

13.7.1.2

□

□

□

□

□

□

10a

13.4

□

□

□

□

□

□

10b

13.2.2

□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

инсталиран

□

□

□

□

□

□

не се предлага в търговската
мрежа при този преглед

□

□

□

□

□

□

8b
8c
9a

13.2.1.1 & 13.2.2
13.2.1.2 & 13.2.3
13.2.1.3 & 13.2.3
13.3

9b
9c

Ниво I

10c
Ниво II

13.2.2 (Ниво III не е
възможен)

10d

13.2.3.2

10e

13.5.2 (Изключения)

10f

13.7.1.2

11a

13.5.1.1

11b Ниво III (само 13.2.2
ECA-NOx)
11c
13.2.3.2
11d

13.7.1.2

12
13*
14

AM*

□
□
□
□
□
□
неприложимо
*Виж Насоките от 2014 г. относно процеса на одобрения метод (Резолюция MEPC.243(66).“

6 Параграф 2.5 се заменя със следния параграф:
„2.5 Изгаряне на борда на кораба (правило 16)
Корабът има инсинератор:
.1 и нсталиран на или след 1 януари 2000 г., който отговаря на:
.1 Резолюция MEPC.76(40), както е изменена*............................................................................□
.2 Резолюция MEPC.244(66)............................................................................................................□
.2 и нсталиран преди 1 януари 2000 г., който отговаря на:
.1 Резолюция MEPC.59(33), както е изменена **........................................................................□
.2 Резолюция MEPC.76(40), както е изменена *........................................................................ □“
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* Изменена с Резолюция МЕРС.93(45).
** Изменена с Резолюция МЕРС.92(45).
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Изменения на Анекса към Протокола от 1997 г.
за изменение на Международната конвенция
за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с Протокола
от 1978 г.
Изменения на Анекс VI към MARPOL 73/78
(Система за събиране на данни за разхода на
течни горива от кораби)
(Приети с Резолюция MEPC.278(70) на Комитета по опазване на морската среда на
Международната морска организация на 28 октомври 2016 г. В сила за Република България
от 1 март 2018 г.)
Комитетът по опазване на морската околна среда,
Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета по
опазване на морската среда, възложени му с
международни конвенции за предотвратяване
и контрол на замърсяването на морето от
кораби,
Като отбелязва член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., изменена
с протоколите към нея от 1978 г. и 1997 г.
(MARPOL), която уточнява процедурата за
изменение и възлага на съответния орган
на Организацията функцията да разглежда и
приема изменения към нея,
Като взема предвид на своята седемдесета
сесия предложените изменения към Анекс VI
към MARPOL относно системата за събиране
на данни за разхода на течни горива,
1 Приема, в съответствие с член 16, параграф 2), буква d) от MARPOL, изменения на
Анекс VI от MARPOL, чийто текст се съдържа
в приложението към тази резолюция;
2 Установява в съответствие с член 16,
параграф 2, буква f), точка iii) от MARPOL,
че измененията се считат за приети на 1 септември 2017 г., освен ако преди тази дата
повече от една трета от Страните или Страните, чиито комбинирани търговски флоти
съставляват не по-малко от 50 % от брутния
тонаж на световния търговски флот, не са
уведомили Организацията за възраженията
си срещу измененията;
3 Приканва Страните да отбележат, че в
съответствие с член 16, параграф 2, буква g),
точка ii) от MARPOL, споменатите изменения
влизат в сила на 1 март 2018 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4 Също така приканва Страните да разгледат възможно най-скоро прилагането на
гореспоменатите изменения на Анекс VI към
MARPOL по отношение на корабите, които
плават под тяхно знаме;
5 Насърчава Организацията да създаде
възможно най-скоро база данни на ММО за
разхода на течни корабни горива;
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6 Отправя искане към генералния секретар, за целите на член 16, параграф 2, буква
е) от MARPOL, да предаде заверени копия
от тази резолюция и текста на измененията,
съдържащи се в приложението, на всички
Страни по MARPOL;
7 Също така отправя искане към генералния
секретар да предаде копия от тази резолюция
и приложението към нея на членовете на Организацията, които не са Страни по MARPOL.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Анекс VІ към MARPOL 73/78
(Система за събиране на данни за разхода
на течно гориво от корабите)
АНЕКС VI
ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА ОТ КОРАБИ
Правило 1
Приложение
1 Позоваването на „правила 3, 5, 6, 13, 15,
16, 18, 19, 20, 21 и 22“ се заменя от „правила
3, 5, 6, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 и 22A“.
Правило 2
Определения
2
След съществуващия параграф 47 се
добавят нови параграфи 48, 49 и 50, както
следва:
„48 Календарна година означава периодът от
1 януари до 31 декември включително.
49 Компания означава корабопритежателят
или всяка друга организация или лице,
като например управителят или беърбоут
чартьорът, който е поел отговорността
за експлоатацията на кораба от корабопритежателя и който, поемайки тази
отговорност, се е съгласил да поеме и
всички задължения и отговорности,
наложени от Международния кодекс за
управление на безопасната експлоатация
на кораби и предотвратяване на замърсяването, както е изменен.
50 Проплавано разстояние означава изминатото разстояние над земята.“
Правило 3
Изключения и освобождавания
3 В уводната част на параграф 2 между
съществуващите изречения 2 и 3 се добавя
ново изречение, както следва:
„Разрешително, издадено съгласно това
правило, не освобождава кораб от изискването за отчитане съгласно правило 22А и не
променя вида и обхвата на данните, които се
отчитат съгласно правило 22А.“
Правило 5
Прегледи
4 В края на параграф 4.3 след думите „на
борда“ се добавя нов текст, както следва:
„и за кораб, за който се прилага правило
22А, е преразгледано по подходящ начин,
за да отрази съществено изменение/пре-
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образуване, което засяга методологията
за събиране на данни и/или процесите
на отчитане“ и думата „и“ след точка и
запетая в края на параграфа се заличава.
5 В параграф 4.4 точката в края на параграфа се заменя с „; и“.
6 След параграф 4.4 се въвежда нов параграф 4.5, както следва:
„.5 А дминистрацията гарантира, че за
всеки кораб, за който се прилага правило
22А, Планът за управление на енергийната ефективност на кораба съответства на
правило 22.2 от този Анекс. Това трябва да
бъде направено преди събирането на данни
съгласно правило 22А от този Анекс, за да
се гарантира, че методологията и процесите
са налице преди началото на първия отчетен
период на кораба. На кораба трябва да се
предостави Потвърждение за съответствие,
което да се съхранява на борда.“
Правило 6
Издаване или потвърждаване на свидетелства и декларации за съответствие, свързани
с отчитането на разхода на течни горива
7 В заглавието на правило 6 след думата
„Свидетелства“ се добавят думите „и декларации за съответствие, свързани с отчитането
на разхода на течни горива“.
8 След съществуващия параграф 5 се добавят нови параграфи 6 и 7, както следва:
„Декларация за съответствие – отчитане
на разхода на течни горива
6 П ри получаване на отчетените данни
съгласно правило 22А.3 от този Анекс
Администрацията или всяка организация,
надлежно упълномощена от нея*, трябва
да прецени дали данните са били отчетени в съответствие с правило 22А от този
Анекс и ако е така, да издаде Декларация за съответствие относно разхода на
течни горива на кораба не по-късно от
пет месеца от началото на календарната
година. Във всеки от случаите Админис
трацията поема пълна отговорност за
тази Декларация за съответствие.
7 При получаване на отчетените данни съг
ласно правила 22А.4, 22А.5 или 22А.6 от
този Анекс Администрацията или всяка
организация, надлежно упълномощена
от нея*, трябва своевременно да прецени
дали данните са отчетени в съответствие
с правило 22А и ако е така, да издаде
Декларация за съответствие относно разхода на течни горива на кораба по това
време. Във всеки от случаите Админис
трацията поема пълна отговорност за
тази Декларация за съответствие.“
* Виж насоките за упълномощаване на организации, действащи от името на Администрацията,
приети от Организацията с Резолюция А.739(18),
както могат да бъдат изменени от Организацията и Спецификациите за функциите по преглед

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

и освидетелстване на признати организации,
действащи от името на Администрацията, приети
от Организацията с Резолюция А.789(19), както
могат да бъдат изменени от Организацията.

Правило 8
Форма на свидетелства и декларации за
съответствие, свързани с отчитането на разхода на течни горива
9 В заглавието на правило 8 след думата
„Свидетелства“ се добавят думите „и декларации за съответствие, свързани с отчитането
на разхода на течни горива“.
10 След параграф 2 се добавя нов параграф
3, както следва:
„Декларация за съответствие – отчитане
на разхода на течни горива
3 Декларацията за съответствие съгласно
правила 6.6 и 6.7 от този Анекс се изготвя
по форма, съответстваща на образеца,
даден в приложение X към този Анекс,
и трябва да е най-малко на английски,
френски или испански език. Ако бъде използван и официален език на издаващата
Страна, то той има предимство в случай
на спор или несъответствие.“
Правило 9
Продължителност и валидност на свидетелства и декларации за съответствие, свързани
с отчитането на разхода на течни горива
11 В заглавието на правило 9 след думата
„Свидетелства“ се добавят думите „и декларации за съответствие, свързани с отчитането
на разхода на течни горива“.
12 След параграф 11 се добавя нов параграф
12, както следва:
„Декларация за съответствие – отчитане
на разхода на течни горива
12 Декларацията за съответствие съгласно
правило 6.6 от този Анекс е валидна
за календарната година, през която е
издадена, и за първите пет месеца на
следващата календарна година. Дек
ларацията за съответствие съгласно
правило 6.7 от този Анекс е валидна за
календарната година, през която е издадена, за следващата календарна година
и за първите пет месеца от следващата
календарна година. Всички декларации
за съответствие трябва да се съхраняват
на борда най-малко за срока на тяхната
валидност.“
Правило 10
Държавен пристанищен контрол над експлоатационните изисквания
13 В параграф 5 пред думите „Международно
свидетелство за енергийна ефективност“ се
добавят думите „Декларация за съответствие,
свързана с отчитането на разхода на течни
горива и“.
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Правило 22
План за управление на енергийната ефективност на корабите (SEEMP)
14 След съществуващия параграф 1 се
добавя нов параграф 2, както следва, а съществуващият параграф 2 се преномерира на
параграф 3:
„2 Н а или преди 31 декември 2018 г., за
кораб с брутен тонаж 5000 тона и повече,
SEEMP трябва да включва описание на
методологията, която ще се използва
за събиране на данните, изискуеми по
правило 22А.1 от този Анекс и процесите, които ще се използват за отчитане
на данните на А дминистрацията на
кораба.“
15 След правило 22 се въвежда ново правило 22А, както следва:
„Правило 22А
Събиране и отчитане на данни за разхода
на течни корабни горива
1 От календарната 2019 година всеки кораб
с брутен тонаж, равен или по-голям от 5000
тона трябва да събира данните, посочени в
приложение IX към този Анекс. За тази и за
всяка следваща календарна година или за част
от нея, според случая, данните трябва да се
събират съгласно методологията, включена
в SEEMP.
2 С изключение на предвиденото в параграфи 4, 5 и 6 от това правило, в края на всяка
календарна година корабът трябва да обобщи
данните, събрани през тази календарна година
или част от нея, според случая.
3 С изключение на предвиденото в параграфи 4, 5 и 6 от това правило, в срок от три
месеца след края на всяка календарна година
корабът трябва да докладва на своята Администрация или на всяка организация, надлежно
упълномощена от нея*, обобщената стойност
за всеки тип данни, посочени в приложение
IX към този Анекс, по електронен път и при
използване на стандартизиран формат, който
се разработва от Организацията.
4 В случай на прехвърляне на кораб от
една Администрация на друга, в деня на извършване на прехвърлянето или възможно
най-близо до него, корабът трябва да докладва
на предишната Администрация или на всяка
организация, надлежно упълномощена от нея*,
обобщените данни за периода от календарната година, съответстващ на тази Администрация, както е посочено в приложение IX
към този Анекс и подробните (необобщени)
данни – ако предварително са поискани от
тази Администрация.
5 В случай на промяна от една Компания
на друга, в деня на извършване на промяната
или възможно най-близо до него, корабът
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трябва да докладва на своята А дминистрация или на всяка организация, надлежно
упълномощена от нея*, обобщените данни
за периода на календарната година, съответстващ на Компанията, както е посочено
в приложение IX към този Анекс, както и
подробните (необобщени) данни – ако са
поискани от тази А дминистрация.
6 В случай на промяна от една А дминистрация в друга и от една Компания в
друга едновременно се прилага параграф 4
от това правило.
7 Данните трябва да бъдат проверени в
съответствие с процедурите, установени от
А дминистрацията, като се вземат предвид
насоките, разработени от Организацията.
8 С изключение на предвиденото в параграфи 4, 5 и 6 от това правило, подробните
данни, които са в основата на отчетените
данни, отбелязани в приложение IX към този
Анекс за предходната календарна година,
трябва да са леснодостъпни за период от
не по-малко от 12 месеца от края на тази
календарна година и да се предоставят на
А дминистрацията при поискване.
9 А дминистрацията трябва да гарантира,
че отчетените данни, отбелязани в приложение IX към този Анекс от нейните регистрирани кораби с брутен тонаж, равен на
или по-голям от 5000 тона, се предават в
базата данни на ММО за разхода на течни
корабни горива по електронен път и при
използване на стандартизирани я формат,
разработен от Организацията, не по-късно
от един месец след издаване на декларациите
за съответствие на тези кораби.
10 Въ з о снова н а о т че т ен и т е да н н и ,
предоставени на базата данни на ММО за
разхода на течни корабни горива, генералният секретар на Организацията изготвя
годишен доклад до Комитета по опазване
на морската среда, обобщаващ събраните
данни, статуса на липсващите данни и всяка
друга съответна информация, която може
да бъде поискана от Комитета.
11 Генералният секретар на Организацията поддържа анонимна база данни, така
че да не е възможно идентифицирането на
конкретен кораб. Страните имат достъп до
анонимните данни единствено за целите на
свои анализи и разглеждане.
12 Базата данни на ММО за разхода на
течни корабни горива се поема и управлява
от генералния секретар на Организацията
в съответствие с насоките, разработени от
тази Организация.“
16 С лед с ъщес т ву ва що т о п ри ложен ие
VIII се добавят нови приложения IX и X,
както следва:

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

„Приложение IX
Информация, която се подава в базата данни
на ММО за разхода на течни корабни горива
Идентификация на кораба
IMO номер
Период от календарната година, за която
се подават данните
Начална дата (дд/мм/гггг)
Крайна дата (дд/мм/гггг):
Технически характеристики на кораба
Тип кораб, както е определен в правило
2 от този Анекс или друг (да се посочи),
брутен тонаж (БТ)1
Нетен тонаж (НТ)2
Дедуейт (DWT)3
Изходна мощност (номинална мощност 4)
на главни и спомагателни двигатели с
вътрешно горене над 130 kW (посочва се в kW) EEDI (ако е приложимо)
Ледови клас 5
Разход на течно гориво по вид течно гориво 6
в метрични тонове и методи, използвани за
събиране на данни за разхода на течни горива
Изминато разстояние
Часове на ход
Приложение X
Форма на Декларация за съответствие – отчитане на разхода на течни горива
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ – ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДА НА ТЕЧНИ ГОРИВА
Издадено съгласно разпоредбите на Протокола от 1997 г., както е изменен, за изменение
към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г.,
1
Брутният тонаж се изчислява в съответствие
с Международната конвенция за измерване тонажа
на корабите от 1969 г.
2
Нетният тонаж се изчислява в съответствие
с Международната конвенция за измерване тонажа на корабите от 1969 г. Ако няма приложение,
отбележете „Неприложимо“.
3
DWT означава разликата в тонове между
водоизместимостта на кораб във вода с относителна плътност от 1025 kg/m 3 при лятна товарна водоизместимост и тегло на празен кораб.
Лятната товарна водоизместимост се приема за
максималната лятна водоизместимост, както е
освидетелствана в книгата за устойчивост, одоб
рена от Администрацията или призната от нея
Организация.
4
Номинална мощност означава максималната постоянна номинална мощност, посочена на
фирмената табелка на двигателя.
5
Ледовият клас съответства на определението,
дадено в Международния кодекс за корабите, опериращи в полярни води (Полярен кодекс), (резолюции
MEPC.264(68) и MSC.385(94). Ако е неприложим,
отбележете „Неприложимо“.
6
Както е определено в Насоките от 2014 г.
относно метода за изчисляване на конструктивния
индекс за енергийна ефективност (EEDI) за нови
кораби (Резолюция MEPC.245(66), с измененията)
или други (да се посочи).
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както е изменена с Протокола към нея от
1978 г. (наричана по-долу „Конвенцията“), по
пълномощие на правителството на:
(пълно официално наименование на Страната)
от ........................................................................
(пълно официа лно наи менование на к омпетентното лице или организаци ята,
упълномощени съгласно разпоредбите на Конвенцията)
Данни за кораба1
Име на кораба...............................................
Отличителен номер или позивни..............
IMO номер2...................................................
Пристанище на регистрация.......................
Брутен тонаж................................................
С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:
1. Корабът е предоставил на тази Администрация данните, изискуеми по правило 22А
от Анекс VI към Конвенцията, обхващащи
операциите на кораба от (дд/мм/гггг) до
(дд/мм/гггг); и
2. Данните са събрани и отчетени в съответствие с методологията и процесите, определени
в корабния SEEMP, който е бил в сила през
периода от (дд/мм/гггг) до (дд/мм/гггг).
Тази декларация за съответствие е валидна
до (дд/мм/гггг)..................................................
Издадена в:.........................................................
(място на издаване на декларацията)
Дата (дд/мм/гггг):.............................................
(дата на издаване)
(подпис на надлежно
упълномощеното длъжностно лице, което издава декларацията)
(печат или щемпел на органа, което е приложимо)
***
1
Като алтернатива, данните за кораба могат
да бъдат поставени хоризонтално в квадратчета.
2
В съответствие със схемата на ММО за идентификационните номера на корабите, приета от
Организацията с Резолюция А.1078(28).“
2363

Изменения на Анекса към Протокола от 1997 г.
за изменение на Международната конвенция
за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с Протокола
от 1978 г.
Изменения на Анекс VI към MARPOL 73/78
(ECA и изискуеми EEDI за ро-ро товарни
кораби и ро-ро пътнически кораби)
(Приети с Резолюция MEPC.301(72) на Комитета по опазване на морската среда на
Меж д у народната морска организаци я на
13 април 2018 г. В сила за Република България
от 1 септември 2019 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета по опазване на
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64

ДЪРЖАВЕН

морската среда, възложени му с международни
конвенции за предотвратяване и контрол на
замърсяването на морето от кораби,
Като отбелязва член 16 от Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена
с Протоколите към нея от 1978 г. и 1997 г.
(MARPOL), която уточнява процедурата за
изменение и възлага на съответния орган
на Организацията функцията да обмисли
изменения към нея, които да бъдат приети
от страните,
Като взема предвид на своята седемдесет
и втора сесия предложените изменения на
Анекс VI към MARPOL относно ECA и изискуемите EEDI за ро-ро товарни кораби и
ро-ро пътнически кораби,
1 Приема, в съответствие с член 16, параграф 2, буква d) от MARPOL, изменения на
Анекс VI от MARPOL, чийто текст се съдържа
в приложението към тази резолюция;
2 Установява в съответствие с член 16,
параграф 2, буква f), точка iii) от MARPOL,
че измененията се считат за приети на 1 март
2019 г., освен ако преди тази дата повече от
една трета от Страните или Страните, чиито
комбинирани търговски флоти съставляват
не по-малко от 50 % от брутния тонаж на
световния търговски флот, не са уведомили
Организацията за възраженията си срещу
измененията;
3 Приканва Страните да отбележат, че в
съответствие с член 16, параграф 2, буква g),
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точка ii) от MARPOL, споменатите изменения влизат в сила на 1 септември 2019 г. след
приемането им в съответствие с параграф 2
по-горе;
4 Приканва също така Страните да разгледат
прилагането на гореспоменатите изменения
към правило 21 от Анекс VI към MARPOL
относно нови параметри за определяне на
референтните стойности на EEDI за кораби,
които плават под тяхно знаме възможно найскоро преди влизането в сила;
5 Отправя искане към генералния секретар, за целите на член 16, параграф 2, буква
е) от MARPOL, да предаде заверени копия
от тази резолюция и текста на измененията,
съдържащи се в Приложението, на всички
Страни по MARPOL;
6 Също така отправя искане към генералния
секретар да предаде копия от тази резолюция
и приложението към нея на членовете на Организацията, които не са Страни по MARPOL.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Анекс VІ Към MARPOL
73/78
(ECA и изискуеми EEDI за ро-ро товарни
кораби и ро-ро пътнически кораби)
Правило 13 – Азотни окиси (NOx)
1 В параграф 5.3 думите „зона за контрол на
емисиите, определена съгласно параграф 6 от
това правило“ се заменят с думите „зона за
контрол на емисиите NOx, Ниво III“.
Правило 21 – Изискуем EEDI

2 В таблица 2 (Параметри за определяне на референтните стойности за различните типове
кораби) от параграф 3, редове 2.34 и 2.35 за ро-ро товарни кораби и ро-ро пътнически кораби
се заменят със следното:
2.34 Ро-ро товарен кораб

2.35 Ро-ро пътнически кораб

1405,15

DWT на кораба

1686,17*

DWT на кораба, когато DWT≤17 000*
17 000, където DWT > 17 000*

752,16

DWT на кораба

902,59*

DWT на кораба, когато DWT≤10 000*
10 000, където DWT > 10 000*

0,498

0,381

* Да се използва от фаза 2 и след това.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните
размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни
дейности на държавните служители в МВР (обн., ДВ, бр. 78 от 2019 г.; изм., бр. 99 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. ползване на платен годишен отпуск по чл. 189, ал. 1, т. 1, 2 и отменената (ДВ, бр. 85 от
2020 г.) т. 3 от ЗМВР;“.
§ 2. В чл. 10, ал. 2, т. 9 буква „в“ се изменя така:
„в) градовете Пловдив, Варна и Бургас и населените места на територията на област София – до 70 на сто;“.
§ 3. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
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„(2) На държавните служители, извършващи водолазна дейност петнадесет години, към първи
декември на съответната календарна година и всяка следваща година, извършващи дейността,
се изплаща допълнително възнаграждение в размер на четири брутни заплати, включващи основното месечно възнаграждение и допълнително възнаграждение за продължителна служба.“
§ 4. Точка 1 от приложението към чл. 10, ал. 2, т. 5 се изменя така:
„

I група до 80 %

от РДГП – Драгоман
от РДГП – Смолян

ГПУ 01 ст. Малко Търново
ГПУ 01 ст. Елхово
ГПУ Средец
ГПУ Болярово
Сектор „Специални тактически действия“
Сектор „Специални тактически действия“
ГПУ 01 ст. Свиленград
група „Интегрирана система за наблюдение“ към сектор
„Регионален координационен център“
ГПУ Калотина
ГПУ 01 ст. Ново село

от РДГП – Смолян

ГПУ 01 ст. Ивайловград

от
от
от
от
от

ГПУ 01 ст. Петрич
Сектор „Специални тактически действия“
Сектор „Специални тактически действия“
Сектор „Специални тактически действия“
ГПУ 01 ст. Брегово
ГПУ 01 Гюешево
ГПУ Благоевград
ГПУ 01 Златарево
Сектор „Специални тактически действия“
Сектор „Специални тактически действия“
ГПУ Силистра
ГПУ Генерал Тошево
ГПУ Крумовград
ГПУ Момчилград
ГПУ Златоград
ГПУ Рудозем
ГПУ Доспат
ГПУ Гоце Делчев
ГПУ Царево
ГПУ Олтоманци
ГПУ Трън
ГПУ Чипровци
ГПУ Белоградчик
ГПУ 01 ст. Русе
ГПУ 01 ст. Видин
База „Гранични полицейски кораби“ Видин – без плавателен
състав
ГПУ 01 ст. Бургас
ГПУ 01 ст. Варна
База „Гранични полицейски кораби“ Созопол – без плавателен
състав
ГПУ Сомовит
ГПУ Свищов
ГПУ Козлодуй
ГПУ Каварна
група „Интегрирана система за наблюдение“ към сектор
„Регионален координационен център“

от РДГП – Елхово
от РДГП – Смолян
от РДГП – Елхово

II група до 75 %

III група до 70 %
IV група до 65 %
V група до 60 %

VI група до 55 %

РДГП
РДГП
РДГП
РДГП
РДГП

–
–
–
–
–

Смолян
Драгоман
Бургас
Русе
Драгоман

от РДГП – Кюстендил
от РДГП – Аерогари
от РДГП – Русе

VII група до 50 %
от РДГП – Смолян

от РДГП – Бургас
VIII група до 45 %

от РДГП – Драгоман

IX група до 40 %

от РДГП – Русе

X група до 35 %

от РДГП – Бургас

XI група до 30 %

от РДГП – Русе
от РДГП – Бургас

XII група до 25 % от РДГП – Бургас

Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от обнародването є в „Държавен вестник“.
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“

Министър:
Христо Терзийски

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите
за пожарна безопасност при експлоатация на
обектите (обн., ДВ, бр. 89 от 2014 г.; попр.,
бр. 105 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „БДС ISO 11602-2:2002
„Защита срещу пожар. Носими и возими
пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“ се заменят със „СД ISO/
TS 11602-2:2015 „Защита от пожар. Носими
и возими пожарогасители. Част 2: Контрол
и техническо обслужване“.
2. В ал. 3 думите „БДС ISO 11602-2:2002“
се заменят със „СД ISO/TS 11602-2:2015“.
§ 2. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а. При експлоатация на обектите
не се разрешава:
1. носимите и возимите пожарогасители,
с които са оборудвани обектите, да не са
технически обслужени, презаредени и хидростатично изпитани съгласно чл. 21, ал. 3 и 4;
2. пожарните кранове, ПИС, ПГС, СГУ и
системите за управление на дим и топлина
да не са поддържани и обслужени съгласно
чл. 22, ал. 1 – 6.“
§ 3. В чл. 34 се създават ал. 4 – 8:
„(4) Допуска се изискванията по ал. 1,
т. 4 да не се изпълняват за детски градини
и ясли от подклас на функционална пожарна
опасност Ф1.1 и за училища и центрове за
подкрепа за личностно развитие от подклас
на функционална пожарна опасност Ф4.1,
когато са изпълнени следните условия:
1. горимите материали са дрехи и/или
материали, свързани с образователния процес
(учебни пособия) и са поставени в метални
ученически или детски шкафчета;
2. шкафчетата по т. 1 са монтирани в
евакуационни коридори и/или фоайета на
сградата;
3. осигурена е автоматична пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал,
обхващаща цялата сграда, и евакуационните
стълбища в сградата са отделени съгласно
чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за
строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар.
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(5) В случаите по ал. 4 разпоредбите на
чл. 14, ал. 3 и 4 не се прилагат.
(6) Шкафчетата по ал. 4 се поставят при
спазване на следните изисквания:
1. монтирани са само към едната стена
на коридора/фоайето и са стационарно закрепени към стената и/или пода;
2. м и н и ма л но т о ра зс т оя н ие о т вс ек и
евакуационен изход до шкафчетата е 0,9 m.
(7) Не се разрешава:
1. в шкафчетата по ал. 4 да се поставят
леснозапалими течности, горими течности
и горими газове;
2. върху шкафчетата по ал. 4 да се поставят всякакви материали и оборудване, в т.ч.
негорими такива.
(8) Допускането по ал. 2 не се прилага за
врати, на които има монтирани брави тип
„антипаник“.“
§ 4. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „Комините и димоотводните тръби“ се добавят запетая и
думите „както и шахтите и въздухопроводите
за скари, фритюрници и други подобни“.
2. В ал. 3 думите „Комините, предвиждани“ се заменят с „Комините, димоотводните
тръби, шахтите и въздухопроводите“.
§ 5. В чл. 74 думите „Огневите работи“ се
заменят със „Заваръчните дейности“.
§ 6. В чл. 77, т. 5 думите „или 160“ се
заличават.
§ 7. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1,
т. 2 и ал. 5 думите „или 160“ се заличават.
§ 8. В приложение № 7 към чл. 27, ал. 3
думите „съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти,
приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.)“
се заличават, а думите „клас по реакция
на огън“ се заменят с „клас по отношение
реакцията на огън/поведението при горене“.
Заключителна разпоредба
§ 9. Наредбата влиза в сила един месец
след обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на § 1 и 3 относно чл. 34, ал. 4 – 7,
които влизат в сила от 1 септември 2021 г.
Министър на вътрешните работи:
Христо Терзийски
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Петя Аврамова
2561
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2009 г., бр. 94
от 2011 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 и 104 от 2013 г., бр. 15, 68 и 95 от 2014 г., Решение № 5812 на
Върховния административен съд на Република България от 2016 г. – бр. 91 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 95 от 2018 г., бр. 68 и 90 от 2019 г. и бр. 91 и 107 от 2020 г.)
§ 1. Приложение № 8б към чл. 30г, ал. 3 и 5 се изменя така:
„Приложение № 8б
към чл. 30г, ал. 3 и 5
ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

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

здравен район

регистрационен номер на лечебното заведение

име на лечебното заведение

ПРОТОКОЛ ОТ КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЧНА КОМИСИЯ ПО ХИМИОТЕРАПИЯ
№. ......................... / дата: ..
На онкологичната комисия по химиотерапия към лечебното заведение се разгледа и обсъди приложената
медицинска документация
И РЕШЕНИЕ НА ОБЩА КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЧНА КОМИСИЯ №. ......................... / дата: ..

в лечебно заведение ............................................................................................

здравен район

ПАЦИЕНТ

регистрационен номер на лечебното заведение

 ЕГН  ЛНЧ  ССН  гражданин на ЕС (или по двустранни спогодби)
РЗОК №.

здравен район

ЕГН (ЛНЧ) на пациента

Пол м/ж

Идентификационен номер на пациента

код на държава

дата на раждане ..

........................................................................................................................................................................................................................................
име, презиме и фамилия

Диагноза: ................................................................................................................................................................................................ МКБ 10 .
Дата на диагноза: ..
Разширена диагноза: .............................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Стадий:

TNM:

ECOG:

От 0 до 4

Хистологичен резултат: .......................................................................................................................................................................... /
...................................................................................................................................................................................................................................................................
Предиктивни, имунохистохимични и генетични маркери (по номенклатура):
№

Име маркер

(+/-)

........

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

.....

........

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

.....
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Ръст (см) ….........

Тегло (кг) ...............
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Целева стойност AUC: .............

Придружаващи заболявания:...............................................................................................................................................................................

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

РЕШЕНИЕ:
Ще се проведе лекарствено лечение по схема: ................................................................................................................................................................................
Тип терапия:
 неадювантна

Лечебна терапия (палиативна):

 адювантна

 лечебна

 първа линия

 втора линия

 трета линия

 четвърта линия

 поредна линия

 химиотерапия
ATC

Международно
непатентно
наименование /INN/

Ден/дни

Път на
прилагане
( iv, sc, po,
интракавитарно,
интравезикално
и т.н.)

Стандартна
доза/
целева
стойност
AUC

Индивидуална доза
(mg/mcg/IU/MIU/MU)

Доза за цикъл
(mg/mcg/IU/MIU/MU)

Обща доза за протокола
(mg/mcg/IU/MIU/MU)

Индивидуална доза

Доза за цикъл

(mg/mcg/IU/MIU/MU)

(mg/mcg/IU/MIU/MU)

Обща доза за
протокола

......
 хормонотерапия

ATC

Ден/дни

Международно
непатентно
наименование /INN/

Стандартна доза

(mg/mcg/IU/MIU/MU)

......
 таргетна

ATC

Ден/дни

Международно
непатентно
наименование /INN/

Стандартна доза

Индивидуална доза

Доза за цикъл

(mg/mcg/IU/MIU/MU)

(mg/mcg/IU/MIU/MU)

Обща доза за
протокола
(mg/mcg/IU/MIU/MU)

......
 имунотерапия

ATC

Ден/дни

Международно
непатентно
наименование /INN/

Стандартна доза

Индивидуална доза

Доза за цикъл

(mg/mcg/IU/MIU/MU)

(mg/mcg/IU/MIU/MU)

Обща доза за
протокола
(mg/mcg/IU/MIU/MU)

......
Брой цикли (повторения):



Оценка след цикъл № .......

Интервал: Брой дни: 
Съпътстваща терапия:
 остеомодулатори

ATC

Международно непатентно наименование /INN/

Доза (еднократна)

Обща доза за протокола
(mg/mcg/IU/MIU/MU)

......
 колониостимулиращи фактори

ATC

Международно непатентно наименование /INN/

Доза (еднократна)

Обща доза за протокола
(mg/mcg/IU/MIU/MU)

......
 кортикостероиди

ATC

Международно непатентно наименование /INN/

Доза (еднократна)

Обща доза за протокола
(mg/mcg/IU/MIU/MU)

......
Оценка на терапевтичния отговор:
 начално лечение
 пълен отговор
 частична ремисия
 стабилна болест или стациониране (без ремисия, но без прогресия)
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 прогресия на болестта
 рецидив
 непоносимост към прилаганото лечение
 промяна

 продължаване

Протоколът е валиден до 180 дни, считано от началото на лечението по схемата.

Онкологична комисия по химиотерапия:
специалност

УИН на лекар

Имена на лекар, подпис

Председател:





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

Членове:

























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

Пациентът (родителят/настойникът) се подписва при получаване на протокола
Пациент (родител/настойник)............................................................................
(подпис)

“

§ 2. Приложение № 8в към чл. 30г, ал. 4 и 5 се изменя така:

„Приложение № 8в
към чл. 30г, ал. 4 и 5
ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

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

здравен район

регистрационен номер на лечебното заведение

име на лечебното заведение

ПРОТОКОЛ ЗА ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ХЕМАТОЛОГИЯ
Към Решение №. ......................... / дата: .. на Клинична комисия по хематология
Комисия, назначена със Заповед №……. определя следното лекарствено лечение на базата на взетото решение
при пациента:
ПАЦИЕНТ

 ЕГН  ЛНЧ  ССН  гражданин на ЕС (или по двустранни спогодби)
РЗОК №.

здравен район

Пол м/ж

ЕГН (ЛНЧ) на пациента

дата на раждане ..
Идентификационен номер на пациента

код на държава

........................................................................................................................................................................................................................................
име, презиме и фамилия

Ръст (см) ............

Тегло (кг) ...............

Телесна повърхност (кв. м) ......................

Диагноза: ................................................................................................................................................................................................ МКБ 10 .
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Предиктивен маркер (където е приложимо), (по номенклатура):
№

Име маркер

(+/-)

С Т Р.
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........

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

.....

........

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

.....

При лечение за химиотерапия/прицелна терапия/имунотерапия/растежни фактори/симптоматично лечение:
Линия на терапия:  първа линия

 втора линия

 трета линия

 четвърта линия

 пета и следваща линия

Схема (наименование): ...........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Тип
терапия

АТС

Международно непатентно
наименование /INN/

Ден/дни

Стандартна
доза

Индивидуална доза

Доза за цикъл

Обща доза

(mg/mcg/IU/MIU/MU)

(mg/mcg/IU/MIU/MU)

(mg/mcg/IU/MIU/MU)

..............
Брой цикли (повторения):



Оценка след цикъл № .......

Протоколът е валиден до 180 дни, считано от началото на лечението по схемата.

Комисия в състав:
специалност

УИН на лекар

Имена на лекар, подпис

Председател:





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

Членове:







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

Пациентът (родителят/настойникът) се подписва при получаване на протокола
Пациент (родител/настойник)............................................................................
(подпис)

Преходна разпоредба
§ 3. (1) Издадените до влизане в сила на
тази наредба протоколи от Клиничната онкологична комисия по химиотерапия и за
лекарствено лечение по хематология се преиздават съгласно образците на приложение
№ 8б към чл. 30г, ал. 3 и 5 и приложение
№ 8в към чл. 30г, ал. 4 и 5 и се изпълняват
до изтичане на срока на валидност на съответните първоначални протоколи.
(2) В случаите по ал. 1 решенията на Общата клинична онкологична комисия и на
Клиничната комисия по хематология не се
преиздават до настъпване на необходимост
от промяната им.
Министър:
Костадин Ангелов
2550

Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на
лекарствени продукти (ДВ, бр. 107 от 2020 г.)
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 3 думите „1 май“ се заменят с „1 юни“.
2. В § 4 думите „30 април“ се заменят с
„31 май“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Издадените до влизане в сила на
наредбата рецепти на хартиен носител се
изпълняват по досегашния ред.

““

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Костадин Ангелов
2920

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 8
от 8 април 2021 г.

за придобиване на квалификация по професията „Библиотекар“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
322010 „Библиотекар“ от област на образование
„Услуги за личността“ и професионално направление 322 „Библиотечно-информационни
науки и архивистика“ 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 квалификация по
професията 322010 „Библиотекар“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изиск вани ята за придобиването на трета
степен на професионална квалификация за
специалността 3220101 „Библиотекознание“.
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Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 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 специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Ч л. 4. (1) Държ а вн и я т обра зоват елен
стандарт по чл. 1 определя изискванията
към кандидатите, описанието на професията,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията 322010 „Библиотекар“ включва общата,
отрасловата и специфичната професионална
подготовка с необходимите професионални
компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на
професията след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2021/2022 г. за учениците,
които от тази година започват обучението си
за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение
за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното
образование до учебната 2020/2021 г. включително, се обучават и завършват обучението си
по учебните планове и учебните програми,
които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 77 от 2012 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Библиотекар“ (ДВ, бр. 79 от 2012 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията
„Библиотекар“
Професионално направление:
322

Библиотечно-информационни науки
и архивистика
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Наименование на професията:
322010

Библиотекар

Код

Спе- Степен Ниво по
Ниво по
циал- на про- НациЕвропейност: фесио- онална ска квалинална квалифи- фикационквали- кационна рамка
фика- на рамка
(ЕКР)
ция:
(НКР)

3220101

Библиотекознание

Трета

4

4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно равнище за
придобиване на степен на професионална
квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията
„Библиотекар“ от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра
на образованието и науката със Заповед № РД09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм., Заповед
№ РД-09-3574 от 21.12.2020 г.) изискванията за
входящото минимално образователно равнище
към кандидатите са:
· за ученици – завършено основно образование;
· за лица, навършили 16 години – придобито право за явяване на държавни зрелостни
изпити или придобито средно образование.
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 „Библиотекар“ или по част от нея
чрез валидиране на придобити с неформално
или информално учене резултати от ученето
се осъществява съгласно Наредба № 2 от
13 ноември 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.)
Библиотекарят работи в публичния сектор,
свързан с обществения достъп до информационни ресурси, в сферата на библиотечното и
информационното обслужване на гражданите.
Проучва документалния пазар и изгражда библиотечни колекции и фонд чрез комплектуване
на книги и други печатни, аудио-визуални и
електронни документи. Организира библиотечния фонд чрез регистриране, сигниране
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и нареждане. Осъществява управление на
библиотечния фонд чрез планиране, прогнозиране и контрол на придобитите библиотечни
ресурси; чрез инвентаризация на библиотечния фонд, вторичен подбор и отчисляване на
библиотечни документи. Съхранява и опазва
библиотечния фонд.
Библиотекарят познава стандартите за
библиографско описание (ISBD), индексиране и предметизиране на традиционни и
електронни библиотечни ресурси. Извършва
всички дейности за организиране, поддържане и редакция на традиционни и електронни
библиотечни каталози, както и процесите по
ретроконверсия на традиционни библиотечни
каталози. Работи с автоматизирани библиотечно-информационни системи (АБИС). Използва всички функции на свободно достъпен
елект ронен библиотечен ката лог (OPAC).
Участва в дигитализация на отделни колекции
от библиотечния фонд, изгражда дигитални
колекции и участва в сводни дигитални платформи. Работи по изграждането на дигитални
библиотеки и колекции, репозиториуми и
архиви, като спазва нормативната уредба в
областта на авторските и сродните права.
Библиотекарят съдейства на читателите
на библиотеката от населеното място, от
региона от различни възрастови групи (деца,
младежи, хора в активна възраст, възрастни),
както и на хора и групи със специфични
потребности. Предоставя съвременни библиотечно-информационни услуги, като заемане
на библиотечни документи, организиране на
изнесени или мобилни читални. Организира
справочен апарат (справочен фонд, система
от традиционни и/или електронни каталози
и картотеки) на библиотеката и предоставя
разнообразни информационни традиционни
и електронни услуги на различни носители.
Изготвя традиционни и електронни библиографски справки по зададени заявки от
читатели, вкл. информационни бюлетини.
Извършва информационно и библиографско
търсене в собствени и външни традиционни
и елект ронни информационни масиви за
различни образователни, културни и научни
цели. Проучва, събира, систематизира и популяризира информация, свързана с региона,
и извършва краеведска справочно-библиографска дейност.
Библиотекарят подпомага гражданите при
ученето през целия живот чрез организиране
на семинари, работни ателиета, обучения и
библиотечни програми за информационна
грамотност на читателите. Създава и стимулира навици за четене у децата от ранна
възраст, както и възможности за персонално
творческо развитие.
Библиотекарят попул яризира култ у рни
дейности и продукти сред разнообразни ауди
тории, като организира културни събития (изложби, срещи с автори, литературни дискусии,
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семинари, лектории и други – физически и
виртуални) за осигуряване на достъп до богатото и многообразно културно наследство
и в подкрепа на междукултурния диалог.
Библиотекарят познава различните аспекти
на библиотечния мениджмънт, като библиотечни технологии; организация на библиотечните ресурси; нормиране на труда в библиотеката; категории библиотечен персонал;
механизми за финансиране на библиотеката;
специфика и изисквания към библиотечните
сгради и материалните и техническите ресурси; международна и национална библиотечна
статистика; система за планиране и отчитане
на библиотечните дейности. Изготвя планове
и отчети в зависимост от приетите стандартизирани правила.
Библиотекарят изучава състава и използването на библиотечния фонд и извършва
маркетингови проучвания с цел създаване
на услуги или продукти, съответстващи на
потребностите и желанията на читателите
на библиотеката. Поддържа широки връзки с
обществеността, като работи с медии; търси
широка обществена подкрепа и застъпничес
тво; работи активно с органите на управление
(вкл. местното управление). Прилага съвременни PR практики и програми. Организира
публични прояви, културни мероприятия и
клубове по интереси в зависимост от интересите на читателите.
Библиотекарят познава организацията на
библиотечната система в страната – специфичните особеностите на различните видове
библиотеки; библиотечните мрежи и системи;
библиотечните сдружения и организации; библиотечното образование; библиотечния печат
и медии. Участва в професионални мрежи
и проекти с цел споделяне на библиотечни
ресурси и усъвършенстване на работата в
библиотеката. Създава партньорства и връзки
с други обществени организации, с бизнеса,
с неправителствени организации и други с
цел ефективно информационно осигуряване
и обслужване на читателите и общността.
В своята работа библиотекарят използва различни специфични за библиотечната
работа количествени и качествени методи
(измерване, отчитане, анализ на библиотечната работа); прилага документален анализ и
систематика на данните; разработва и прилага
схеми и концептуални модели за съхранение,
организация, класификация и извличане на
информация. При работата с читателите провежда проучвания и анализи за актуализиране
на библиотечни и информационни услуги в
съответствие с промените в техните нужди.
Активно използва статистически методи за
количествено измерване и представяне на
резултатите от библиотечната работа пред
ръководните органи на библиотеката и обществеността на основата на поддържаната стандартизирана документация на библиотеката.
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Работното място на библиотекаря е необходимо да бъде оборудвано с компютърна
конфигурация и помощни периферни устройс
тва – скенер, принтер, RFID или баркод четец,
таблет, брайлов дисплей и програми за разпознаване на текст; четци; синтезатори на реч.
Работното време на библиотекаря е в съответствие с Кодекса на труда и е съобразено
с действащото трудово законодателство и с
работното време на библиотеката в полза на
обслужването на читателите на съответната
библиотека.
Изпълнението на всички трудови дейности
с необходимото качество и при спазване на
определени срокове изисква от библиотекаря
да притежава изг ра дени професиона лноличностни качества, като отговорност, точност, прецизност, ерудиция, организационни
умения, умения за комуникация с различни
публики. Библиотекарят ползва в работата си
чужд език, работи с автоматизирани библи
отечни системи и дигитализиращи софтуери,
създава електронно съдържание и работи с
различни социални медии.
Участва в обучения за развиване на професионалните си у мени я и постоянно се
информира за новите тенденции и иновации
в сферата на библиотечните услуги, образованието, комуникациите и съвременните
дигитални технологии.
Библиотекарят познава, прилага и спазва
библиотечното законодателство (всички нормативни актове в областта на библиотеките), както и законите и другите нормативни
актове (в областта на финансите, счетоводството, интелектуалната собственост, достъп
до информация, защита на личните данни
и др.), отнасящи се до отделни дейности в
библиотеките. Спазва вътрешните правила и
нормативните актове.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване
на единиците резултати от ученето, които
лицата не притежават. Лицата, придобили
трета степен на професионална квалификация
по професията „Библиотекар“, могат да повишават професионалната си квалификация,
като посещават семинари, курсове и други
форми за допълнителна квалификация.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, 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-01-105 от 23.12.2020 г.
Библиотекарят се реализира професионално във всички видове библиотеки; в читалища,
в училища, музеи, архиви и други културни
институции; в редакционни и други отдели на
печатни и електронни медии; в издателския
сектор и книготърговията; във всички фирми
и организации, които поддържат информа-
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ционни центрове, информационни служби,
документални отдели, архиви, информационни системи.
Съгласно НКПД – 2011 придобилият трета
степен на професионална квалификация по
професията „Библиотекар“, специалност „Библиотекознание“, може да заема длъжности от
НКПД – 2011 от единична група 2622 „Библиотекари и сродни на тях специалисти“, от
единична група 3433 „Технически персонал в
галерии, музеи и библиотеки“ и от единична
група 4411 „Помощен персонал в библиотеки“,
както и други длъжности, допълнени при
актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от
учене (ЕРУ) и на резултатите от учене (РУ)
по видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен
на професионална квалификация
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ Съдейства на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
1.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
за опазване на околната среда
1.3. РУ Обслужва правилно технологичното
оборудване и офис техниката
1.4. РУ Създава организация за овладяването на рискови пожарни и други аварийни
ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика и на публичния сектор
2.2. РУ Позна ва хара к т ерис т ик и т е на
дейността в предприятие в областта на публичния сектор
2.3. РУ Познава договорните и трудовоправните отношения в организациите
2.4. РУ Познава способите на взаимодействие на библиотеките с други организации
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
3.3. РУ Познава методите за оценка на нови
продукти и за продължаване на жизнения
цикъл на съществуващите
3.4. РУ Познава методите за анализ на
вътрешната и на външната среда
3.5. РУ Участва в разработването на бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Библиотечно-информационни
науки и архивистика“
ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
4.1. РУ Общува ефективно в работния екип
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4.2. РУ Води ефективна комуникация с
различни публики
4.3. РУ Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност
ЕРУ 5. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
5.1. РУ Обработва информация и данни
с ИКТ
5.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
5.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
5.4. РУ Осигурява защита на електронната
среда
5.5. РУ Решава проблеми при работата с
ИКТ
ЕРУ 6. Организация на работния процес
6.1. РУ Организира работния процес
6.2. РУ Поема отговорност за качеството
на работата си
6.3. РУ Спазва йерархичната и линейнофункционалната структура на служебните
взаимоотношения
ЕРУ 7. Спазване на етичните и правните
норми в професията
7.1. РУ Следва професионалната етика в
своята работа
7.2. РУ Спазва правните норми в професията
7.3. РУ Надгражда професионалната си
компетентност
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специа лност „Библиотекознание“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 8. Управление на библиотеката
8.1. РУ Познава организацията на библиотечната система
8.2. РУ Прилага нормативните актове за
работа на библиотеката
8.3. РУ Поддържа стандартизирана библиотечна документация
8.4. РУ Изготвя годишен бюджет, план и
отчет за работата на библиотеката
8.5. РУ Интерпретира добри практики за
оптимизиране на работата в библиотеката
8.6. РУ Контролира библиотечния фонд,
вторичния подбор и отчисляването на библиотечни документи
ЕРУ 9. Управление на библиотечния фонд
и каталогизация на библиотечните документи
9.1. РУ Комплектува и регистрира библиотечни документи
9.2. РУ Сигнира и нарежда библиотечни
документи
9.3. РУ Съхранява и опазва библиотечния
фонд
9.4. РУ Изучава състава и използването на
библиотечния фонд
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9.5. РУ Познава стандартите за библиографско описание, индексиране и предметизиране
на библиотечни документи
9.6. РУ Организира традиционни и електронни библиотечни каталози и картотеки
ЕРУ 10. Библиотечно обслужване и услуги
за библиотечните читатели
10.1. РУ Обслужва читателите на библи
отеката според стандартизирани и създадени
вътрешни правила
10.2. РУ Обслужва читатели деца
10.3. РУ Обслужва читатели със специални
потребности
10.4. РУ Провежда библиотечни тематични
лекции, екскурзии и програми
10.5. РУ Предлага обучения за читателите
в подкрепа на ученето през целия живот
ЕРУ 11. Справочно-библиографски и информационни услуги в библиотеката
11.1. РУ Организира справочно-библиографския апарат на библиотеката
11.2. РУ Предоставя справочно-библиографски услуги на читателите
11.3. РУ Изготвя традиционни и електронни
библиографски справки
11.4. РУ Извършва информационно и библиографско търсене
11.5. РУ Извършва краеведска справочнобиблиографска дейност
ЕРУ 12. Библиотечен маркетинг и връзки
с обществеността
12.1. РУ Извършва маркетингови проучвания според обособените читателски групи
12.2. РУ Изготвя програми за работа с
различни читателски и обществени групи
12.3. РУ Организира публични прояви и
културни мероприятия
12.4. РУ Осъществява програми за връзки
с обществеността и рекламни кампании
12.5. РУ Провежда кампании по лобиране,
застъпничество и взаимодействие с местните
власти и обществеността
12.6. РУ Работи с библиотечни уебсайтове и
страници на библиотеката в социалните мрежи
ЕРУ 13. Цифрово управление на библи
отечните дейности и дигитализация на библиотечни документи
13.1. РУ Работи с автоматизирани библи
отечно-информационни системи (АБИС)
13.2. РУ Работи с модули за комплектуване
и обработка на библиотечни документи
13.3. РУ Работи с модули за библиотечно
и справочно-библиографско обслужване на
читатели
13.4. РУ Използва всички функции на
електронния библиотечен каталог
13.5. РУ Работи по предварителната подготовка на процесите по дигитализация на
библиотечни документи
13.6. РУ Изгражда дигитални колекции в
собствени и/или сводни дигитални платформи
3.2. Описание на ЕРУ
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ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен на
професионална квалификация
ЕРУ 1
Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Библиотекар
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1:

Съдейства на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място

Знания

•П
 ознава разпоредбите за осигуряване на ЗБУТ на работното място
•О
 писва знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа
• Представя
��������������������������������������������������������������������
информация за нормативните разпоредби, засягащи осигуряването на ЗБУТ за конкретната трудова дейност
•П
 редставя информация за рисковете за здравето и безопасността при
извършваната трудова дейност
•П
 редставя информация за мерките за защита, знаците и сигналите за
безопасност и здраве при работа
•П
 осочва разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по
правилата за осигуряване на ЗБУТ

Умения

•У
 частва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и
ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното
място при различни трудови дейности
• Инструктира
���������������������������������������������������������������������
работещите в екипа по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
•К
 онтролира прилагането на необходимите мерки за защита
•И
 зползва знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа

Компетентности

•С
 ъздава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване
нормативните разпоредби за осигуряване на ЗБУТ
•У
 частва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
•И
 зпълнява трудовите дейности при спазване на необходимите мерки за
осигуряване на безопасност
•П
 роявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност за опазване на околната среда

Знания

•П
 осочва разпоредбите за опазване на околната среда
•О
 писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Изброява
��������������������������������������������������������������������
изискванията за бракуване на библиотечни съоръжения (стелажи, каталожни шкафове и др.) и на отчислени библиотечни документи

Умения

• Организира
��������������������������������������������������������������������
сортирането на опасни отпадъци и излезли от употреба библиотечни документи, консумативи и други при спазване технологията за
събиране и рециклиране
• Организира
���������������������������������������������������������������������
съхранението на опасни отпадъци и излезли от употреба библиотечни документи, консумативи и други, при спазване технологията за
събиране и рециклиране
•П
 рилага процедурите по отчисляване и унищожаване на технологичното
оборудване, шкафове, стелажи и друго обзавеждане за библиотеки

Компетентности

• Способен
������������������������������������������������������������������
е да анализира възможните причини за замърсяване на околната среда и да съдейства за тяхното предотвратяване
• Изпълнява
��������������������������������������������������������������������
ефективно отчисляването и унищожаването на излязла от употреба техника и инвентар и на отчислени библиотечни документи

Резултат от учене 1.3:

Обслужва правилно технологичното оборудване и офис техниката

Знания

•О
 писва основните изисквания за обслужване и работа с технологичното
оборудване и офис техниката в библиотеката
•П
 ознава ръководствата за експлоатация на различни технически устройс
тва, използвани в библиотеката
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Умения

• Организира контрола по спазването на правилата за работа с технически
и технологични устройства и апарати
• Спазва изискванията за безопасна работа с технологичното оборудване и
офис техниката в библиотеката

Компетентности

• ������������������������������������������������������������������
Способен е да стопанисва правилно библиотечния инвентар и технологичното оборудване

Резултат от учене 1.4:

Създава организация за овладяването на рискови пожарни и други аварийни ситуации

Знания

• Изброява основните рискови и аварийни ситуации
• Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност на
служители и посетители
• Посочва спецификата за осигуряване на безопасност за библиотечните
фондове, електронни ресурси и материална база
• Посочва основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
• Изброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
• Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

• Спазва мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
• Спазва правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
• Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време
на работа
• Оказва първа помощ на пострадали при трудова злополука и авария

Компетентности

• Съдейства за предотвратяването на рисковете за възникване на пожар
или аварийна ситуация
• Участва в овладяването на възникнал пожар или авария в съответствие
с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност
• Съдейства за спасяването на библиотечния фонд и на библиотечните
документи с най-висока ценност, разписани в плана за действие при аварийни ситуации и бедствия

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:
• �������������������������������������������������������������������
Владее теоретични знания за хигиенните норми; здравословните и безопасни условия на труд на работното място, превантивната дейност за
опазване на околната среда, овладяването на аварийни ситуации; оказването на първа помощ на пострадали; създаването на план за действие
при аварийни ситуации и бедствия в библиотеката
За средство 2:
• Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената
рискова ситуация
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа
помощ и за спасяването на ценен библиотечен фонд

ЕРУ 2
Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Библиотекар

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика и на публичния сектор
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Знания

•
•
•
•

Умения

•Р
 азграничава функциите на различните икономически субекти
•Ф
 ормулира начините за преодоляване на икономически проблеми, вкл.
в публичния сектор
•С
 равнява практически примери за управление на различни бизнес
начинания, маркетингови подходи на публичните институции и
публично-частни партньорства

Компетентности

•С
 пособен е да идентифицира успешни практически примери за
управление на бизнес начинания и на възможности за създаване на
консорциуми и други обединения в публичния сектор

Резултат от учене 2.2:

Познава характеристиките на дейността в предприятие в областта на
публичния сектор

Знания

•П
 осочва основите на пазарното търсене
•О
 писва принципите на пазарното предлагане
•Д
 ефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба,
рентабилност
•П
 осочва основните различия при пазарното търсене, предлагане,
ценообразуване и печалба в публичния сектор

Умения

•О
 бяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на
организацията
•П
 рилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си
•П
 рилага подходи за стимулиране на търсенето на библиотечни продукти
и услуги

Компетентности

О
 писва общата теория на пазарната икономика
П
 осочва икономическите особености на публичния сектор
И
 зброява основните икономически проблеми, вкл. в публичния сектор
П
 осочва ролята на държавата в пазарната икономика и на министерствата
и общините в публичния сектор
•И
 зброява видовете икономически субекти в бизнеса и в публичния
сектор

•С
 пособен е да анализира икономическите принципи в контекста на
дейността на библиотечната организация
•В
 състояние е да предприема мерки за оптимизиране на разходите и
за повишаване на качеството на предлаганите услуги в библиотеката

Резултат от учене 2.3:

Познава договорните и трудовоправните отношения в организациите

Знания

•П
 осочва основните нормативни актове, уреждащи трудовоправните
отношения
•П
 осочва основните нормативни актове, уреждащи договорните
отношения

Умения

•О
 бяснява основните изисквания за изготвяне на документи, уреждащи
трудово правните отношения на работното място
•О
 риентира се в договорните условия, предлагани от доставчици на
информационни ресурси, техника и технологии и др.
•Р
 азпознава условията на лицензионни споразумения

Компетентности

•С
 пособен е да обяснява правата и задълженията на служители и
работодатели в трудовоправните им отношения
•С
 пособен е да идентифицира несъответствия в лицензионни
споразумения и договори за доставка на продукти и услуги

Резултат от учене 2.4:

Познава способите
организации

Знания

•О
 писва методите на взаимодействие с доставчици на информация,
продукти и услуги, с неправителствени организации и с професионални
обединения
•П
 осочва спецификата при работа с контрагенти и партньори

на

взаимодействие

на

библиотеките

с

други
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Умения

•И
 зползва подходящи канали за комуникация с доставчици на
информация, продукти и услуги (издателства, книжарници и др.), с
неправителствени организации и с професионални обединения
•В
 оди преговори при договаряне на ресурси за библиотечните фондове
с различни доставчици на информация

Компетентности

•С
 пособен е да сътрудничи с доставчици на информация, продукти и
услуги, с неправителствени организации и с професионални обединения
по проекти, споразумения и други договорни отношения

Средства за оценяване:

Средство 1:
•П
 исмен изпит/тест
Средство 2:
•Р
 ешаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
•У
 чебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:
•В
 ладее основните теоретични знания в областта на икономиката в
частния и в публичния сектор
За средство 2:
•В
 ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в зададения казус

ЕРУ 3
Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Библиотекар

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

•О
 писва същността на предприемачеството
•О
 бяснява принципите на предприемаческата дейност
•П
 осочва видовете предприемачески умения

Умения

•П
 роучва предприемаческите процеси, свързани с дейността му
• Анализира практически примери за успешно управление на дейността
на организацията

Компетентности

•П
 редлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

•П
 осочва характеристиките на предприемаческото поведение
•И
 зрежда видовете предприемаческо поведение
•О
 писва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение

Умения

•П
 рилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
•И
 дентифицира нови пазарни възможности
•П
 реценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на
работата

Компетентности

•С
 пособен е да предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 3.3:

Познава методите за оценка на нови продукти и за продължаване на
жизнения цикъл на съществуващите

Знания

•П
 осочва критерии за оценка на качеството на нови информационни
продукти и услуги
•О
 писва възможностите за удължаване на жизнения цикъл на
съществуващи информационни продукти
•И
 зброява възможностите за удължаване на жизнения цикъл на услуги
с отслабено търсене
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Умения

•И
 зползва критично методите за оценка на качеството на нови
информационни продукти и услуги
•П
 рилага в работата си подходящи тактики за удължаване на жизнения
цикъл на съществуващи информационни продукти
•П
 рилага способи за удължаване на жизнения цикъл на услуги с
отслабено търсене

Компетентности

•С
 пособен е да направи сравнение между действащите и новите
информационни продукти и услуги
•П
 редлага варианти за удължаване на жизнения цикъл на съществуващи
информационни продукти и услуги с отслабено търсене

Резултат от учене 3.4:

Познава методите за анализ на вътрешната и на външната среда

Знания

•П
 осочва типовете изследвания на факторите на въздействие върху
вътрешната и външната среда на библиотеката
•О
 писва методите на събиране на информация и анализ на данни

Умения

•С
 ъбира данни за процесите на промени във външната и във вътрешната
среда на библиотеката
• Анализира промените във вътрешната и външната среда на библиотеката

Компетентности

•С
 пособен е да проучва и анализира факторите, променящи външната и
вътрешната среда на библиотеката

Резултат от учене 3.5:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

•И
 зброява основните елементи на бизнес плана
•О
 писва изискванията и етапите при разработване на бизнес план
•П
 осочва факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

• Анализира възможностите за развитие на дейността
организация
•П
 рилага изискванията за разработване на бизнес план

Компетентности

•В
 екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване:

Средство 1:
•Р
 ешаване на тест
Средство 2:
•Р
 ешаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
•Р
 азработване на бизнес план

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1, 2 и 3:
•У
 чебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:
•В
 ладее основни теоретични понятия в областта на предприемачеството
За средство 2:
•В
 ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
описания проблем в зададения казус
За средство 3:
•У
 частва в разработването на бизнес план на фирма/организация според
изискванията на предварително дефинираното задание

на

дадена

ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Библиотечно-информационни науки и архивистика“
ЕРУ 4
Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Библиотекар

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1:

Общува ефективно в работния екип

С Т Р.
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Знания

•
•
•
•

Умения

•С
 пазва йерархията в екипа
•К
 омуникира активно с отделните участници от екипа в трудовия процес
•Д
 ава конструктивна обратна връзка на колегите от екипа

Компетентности

•С
 пособен е да общува ефективно в екипа и да дава конструктивна
обратна връзка

Резултат от учене 4.2:

Води ефективна комуникация с различни публики

Знания

•
•
•
•
•

Умения

•В
 оди делова комуникация – писмена и устна
•П
 редоставя необходимата информация за удовлетворяване
изискванията на читателите и на мениджмънта
•П
 редотвратява възникването на конфликтни ситуации
•С
 ъдейства за решаване на конфликтни ситуации

П
 осочва отделните длъжности в екипа
Р
 азграничава ролите на участниците в екипа
О
 писва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа
О
 бяснява ролята на ефективното общуване в екипната работа

О
 писва етичните норми в комуникацията
И
 зрежда правилата за вербална и невербална комуникация
П
 осочва адекватното поведение при конфликт
И
 зброява правилата и изискванията за делова кореспонденция
В
 ладее комуникационни техники за общуване с различни публики
на

Компетентности

•П
 ровежда ефективна устна и писмена комуникация с колеги, читатели
и ръководители, спазвайки изискванията за делово общуване

Резултат от учене 4.3:

Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност

Знания

•П
 ознава основната професионална терминология на чужд език
•И
 зброява източници за информация в професионалната област на чужд
език
•И
 зрежда основните области на приложимост на чужд език по
професията

Умения

•Ч
 ете професионални текстове на чужд език (специализирана литература,
документация и др.)
•П
 олзва чужд език при търсене на информация в интернет и други
източници
•П
 олзва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с колеги и
читатели

Компетентности

•В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация
по професионални теми

Средства за оценяване:

Средство 1:
•Р
 ешаване на тест
Средство 2:
•П
 ровеждане на разговори на професионални теми

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
•У
 чебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:
•Д
 емонстрира задълбочени знания относно ефективното общуване в
работна среда. Владее чужд език по професията
За средство 2:
•П
 ровежда разговори по професионални теми на чужд език

ЕРУ 5
Наименование на единицата:

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
професионалната дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Библиотекар

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Обработва информация и данни с ИКТ
•П
 ознава рамката за дигитални компетентности
•Ф
 ормулира нуждите от информация
•И
 зброява интернет търсачки и платформи
•О
 бяснява употребата на филтри и оператори за търсене
•З
 нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в
интернет и начини за оценка на надеждността є
•П
 осочва същността на уебканалите (RSS и др.) за получаване на
информация
•О
 писва начините за съхранение на цифрова информация на различни
електронни носители
•Н
 азовава начините за създаване на поддиректории (папки)
•И
 зброява начините за преместване на файлове от една поддиректория
(папка) в друга
•П
 ознава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово
съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
•П
 осочва различни доставчици на облачни услуги
•О
 писва техники за текстова обработка на документи, работа с
електронни таблици, диаграми, статистически данни, цитати и др.
• Работи с различни програми и бази данни
•И
 зползва търсачки и платформи за намиране на информация чрез
различни филтри
•И
 звлича цифрови данни, информация и съдържание
•И
 зползва оператори за търсене (символи и др.)
•И
 зползва уебканали (RSS и др.) за получаване на информация
•С
 равнява информацията в различни източници
•О
 ценява значимостта на източника и неговото съдържание с помощта
на набор от допълващи се критерии
•З
 аписва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст,
изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин,
използвайки поддиректории (папки)
•И
 зползва облачни услуги за съхранение на цифрови данни, информация
и съдържание
•В
 ъзпроизвежда записано цифрово съдържание
•И
 зползва техники за текстова обработка на документи, за работа с
електронни таблици, диаграми, статистически данни, цитати или друга,
допълваща текста информация, за подреждане и оформяне на текст
•Д
 емонстрира свободно владеене на ИКТ при използване, обработване
и създаване на информация и информационни ресурси от различни
уебканали в съответствие с рамката за дигитални компетентности

Резултат от учене 5.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания

•И
 зброява доставчици на услугата електронна поща
•О
 писва софтуер за аудио- и видеоразговори
•И
 зброява доставчици на публични и частни цифрови услуги, вкл. за
споделяне на файлове
•О
 писва принципите за онлайн пазаруване и плащане
•И
 зброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на
знания и опит в професионалната област
•О
 бяснява предимствата от използване на електронен подпис

Умения

•И
 зползва електронна поща
•И
 зползва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
•О
 съществява комуникация чрез цифрови технологии съобразно
културното и поколенческото многообразие
•С
 поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията и
авторското право
•И
 зползва електронни услуги (онлайн пазаруване, електронно банкиране,
електронно заемане на документи, взаимодействие с институции и др.)
•И
 зползва електронен подпис за авторизация
•У
 правлява собствената си идентичност и професионална репутация в
комуникациите
•О
 бменя знания и опит в онлайн общности
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Компетентности

•Д
 емонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 5.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

•П
 осочва функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на
цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения,
аудио, видео)
•О
 писва функционалностите на редакторите за създаване и поддържане
на шаблонни интернет страници и/или блогове
•И
 зрежда основните стъпки за създаване на интернет страници и/или
блогове
•О
 писва начините за предоставяне на разбираеми инструкции на
компютърната система
•П
 ознава авторските права и лицензии, прилагани при създаването на
цифрово съдържание

Умения

•С
 ъздава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио,
видео) с различни оформления
•Р
 едактира създадено цифрово съдържание
•И
 нтегрира информация и съдържание в съществуващи системи за
управление на знания
•И
 зползва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет
страници и/или блогове

Компетентности

•Д
 емонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на цифрово
съдържание

Резултат от учене 5.4:

Осигурява защита на електронната среда

Знания

•
•
•
•

Умения

•И
 дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет
страници
• Активира филтри в електронна поща против нежелани съобщения
•Р
 азпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
•П
 роменя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
•З
 ащитава файлове с криптиране или с пароли
•П
 рилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

•С
 пособен е да защити комплексно от злонамерени действия цифровите
устройства, съдържанието, личните данни и поверителността в
дигиталната среда, в която работи

Резултат от учене 5.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

•П
 осочва начините за решаване на рутинни проблеми при използване
на цифрови технологии
•И
 зброява начините за инсталиране/преинсталиране на софтуерни
продукти, използвани в електронната работа
•И
 дентифицира потребности и проблеми в цифрова среда
•И
 зброява възможностите за актуализиране на дигиталните си
компетентности
•П
 оддържа актуални знания за дигиталната еволюция

Умения

•И
 збира най-подходящите инструменти, устройства, приложения,
софтуер или услуги за решаване на проблеми в цифрова среда
•И
 зползва дигитални средства за създаване на иновативни процеси и
продукти
•И
 нсталира най-подходящите инструменти, устройства, приложения,
софтуер или услуги за решаване на проблеми
•П
 роменя настройките и опциите на операционната система или софтуер
при решаване на проблеми

Компетентности

•С
 пособен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал
при работа с ИКТ

П
 осочва рисковете за сигурността при онлайн работа
Д
 ефинира функциите на защитните стени и на антивирусните програми
О
 писва начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
П
 ознава възможностите на цифровите технологии за повишаване на
социалното благополучие и социалното включване
•П
 осочва въздействието на цифровите технологии върху околната среда
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Средства за оценяване:

Средство 1:
•И
 зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в
интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
•И
 зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет
пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг
читател по електронната поща
Средство 3:
•И
 зпълнение на задача, свързана със създаването, редактирането и
оформлението на цифрово съдържание
Средство 4:
•И
 зпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено
електронно съобщение
Средство 5:
•И
 зпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането
и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
•У
 чебен/компютърен кабинет
•П
 ерсонален компютър или лаптоп
•Д
 остъп до интернет

Критерии за оценяване:

За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
•П
 оставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време
•Д
 емонстрирани са професионални знания, умения и компетентности,
свързани с използването на ИКТ

ЕРУ 6
Наименование на единицата:

Организация на работния процес

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Библиотекар

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1:

Организира работния процес

Знания

•П
 осочва технологичните процеси и операции, извършвани в
библиотеката
•И
 зброява методи за нормиране на работните процеси
•П
 ознава нормативните актове, свързани с упражняване на професията
•О
 писва планирането на ресурси, свързани с работния процес

Умения

•П
 ланира процеса на работата си
•С
 ъставя график на работните си задачи
•П
 рилага изискванията на основните нормативни актове, свързани с
професията

Компетентности

•С
 пособен е самостоятелно и рационално да организира процеса на
работата си за ефективно изпълнение на трудовите задачи

Резултат от учене 6.2:

Поема отговорност за качеството на работата си

Знания

•О
 писва видовете трудови дейности
•П
 осочва изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
•И
 зброява начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

•С
 пазва изискванията за качествено изпълнение на задачите
•С
 ледва правилата за осигуряване на качество на обслужване на
вътрешните и външните читатели

Компетентности

•С
 пособен е ефективно да планира и изпълнява трудовите дейности
•У
 частва в изграждането и поддържането на ефективна работна среда

Резултат от учене 6.3:

Спазва йерархичната и линейно-функционалната структура на служебните
взаимоотношения
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Знания

•О
 писва видовете йерархични, линейни и проектни структури
•П
 осочва правилата за професионално поведение
•И
 зброява елементите на организационната култура

Умения

•П
 рилага принципите на професионална етика и поведение
•В
 заимодейства с други екипи и звена
•С
 пазва принципите на съподчинение с външни йерархични структури
в професионалната област

Компетентности

•С
 пособен е ефективно да изгражда служебни взаимоотношения съоб
разно принципите на организационните и управленски структури

Средства за оценяване:

Средство 1:
•Р
 ешаване на тест
Средство 2:
• Изготвяне на презентация
Средство 3:
•Р
 ешаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1, 2 и 3:
•О
 борудван учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:
•В
 ладее основни теоретични знания за планирането и организацията на
работния процес
За средство 2:
•П
 редставя чрез графична структура организацията, етапите и връзките
в работния процес
За средство 3:
•В
 ярно, точно и мотивирано решава зададения казус, свързан с
организацията на работния процес

ЕРУ 7
Наименование на единицата:

Спазване на етичните и правните норми в професията

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Библиотекар

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Следва професионалната етика в своята работа

Знания

•П
 осочва принципите, правилата и изискванията на професионалната
етика
•И
 зброява основните взаимоотношения, ценности, нагласи и култура на
поведение в работата

Умения

•П
 рилага изискванията на професионалната етика
•П
 оддържа висока професионална култура на взаимоотношения

Компетентности

• Способен
�������������������������������������������������������������������
е да съобразява своето поведение с принципите на професионалната етика при изпълнение на служебните си задължения

Резултат от учене 7.2:

Спазва правните норми в професията

Знания

•О
 писва всички правни аспекти, регламентиращи библиотечната работа
•П
 ознава Закона за обществените библиотеки и другите нормативни
актове в сферата на библиотечното законодателство
•П
 ознава Закона за авторско право и сродните му права
•П
 ознава нормативните актове, свързани с работата на библиотеката
(данъчни и финансови закони и подзаконови актове; свободен достъп
до информация; защита на интелектуалната собственост; защита на
информацията и личните данни; развитие на културните институции,
опазване на културното наследство и др.)
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Умения

•И
 зползва лицензиран софтуер за работа
•П
 рилага изискванията на Закона за обществените библиотеки и другите
нормативни актове в състава на библиотечното законодателство
• Прилага
�����������������������������������������������������������������
нормативните изисквания при употребата на продукти и софтуер, обект на авторско право
•И
 нформира се за статута на продукти от други автори при употребата
им в проекти или за обслужване на читатели
•П
 редлага методи за защита от плагиатство на авторски произведения
•С
 пазва нормативната уредба, свързана с обработването на лични данни

Компетентности

• Спазва
�����������������������������������������������������������������
нормативната уредба, свързана с библиотечното законодателство, интелектуалната собственост, вкл. авторското и патентното право,
засягащи библиотечните дейности и взаимоотношения
•С
 пазва нормативните актове в областта на културата, счетоводството,
защитата на информацията и други, свързани с упражняването на професията

Резултат от учене 7.3:

Надгражда професионалната си компетентност

Знания

•И
 дентифицира новостите в професионалната област
•П
 ознава възможности за професионалното си развитие
•З
 апознат е с възможностите за повишаване на квалификацията си

Умения

•П
 рилага в практиката си новостите в професионалната сфера
• Търси ефективни начини за повишаване на квалификацията си
•Н
 амира възможности за самоусъвършенстване

Компетентности

•С
 пособен е самостоятелно да открива възможности за надграждане на
професионалната си компетентност, като прилага новостите в професионалната област

Средства за оценяване:

Средство 1:
•П
 олагане на писмен изпит
Средство 2:
•Р
 ешаване на казус по зададена ситуация

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:
•У
 чебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:
•Д
 емонстрира задълбочени познания относно: професионалната етика,
правните норми и възможностите за развитие на професионалните умения
За средство 2:
•В
 ярно, точно и мотивирано решава казус, свързан с професионалната
етика и правните норми

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Библиотекознание“ – трета
степен на професионална подготовка
ЕРУ 8
Наименование на единицата:

Управление на библиотеката

Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на професията:

Библиотекар

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Познава организацията на библиотечната система

Знания

•Д
 ефинира различните видове библиотеки в страната и техните
специфични особености
•О
 писва структурата и организацията на обществените, академичните,
училищните и специалните библиотеки
•П
 осочва правата и задълженията на персонала в библиотеката
•Д
 ефинира мисията, целите и приоритетните задачи на конкретна
библиотека
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Умения

•О
 бяснява специфични особености на видовете библиотеки в страната
•П
 рилага изискванията за организация на работата в обществените,
академичните, училищните и специалните библиотеки
•С
 пазва правата и задълженията на персонала в библиотеката
•О
 пределя мисията, целите и приоритетните задачи на конкретна
библиотека

Компетентности

•С
 пособен е да формулира самостоятелно правата и задълженията
на персонала в библиотеката, като се съобразява със специфичните
особености на различните видове библиотеки

Резултат от учене 8.2:

Прилага нормативните актове за работа на библиотеката

Знания

•О
 писва нормативните актове, свързани с дейността на библиотеките
•И
 дентифицира документите, необходими за дейността на библиотеката

Умения

•П
 рилага нормативните актове, свързани с работата на библиотеката
• Изработва необходимата вътрешна документация, свързана с дейността
на библиотеката

Компетентности

•С
 пособен е да съставя и поддържа документи, необходими за дейността
на библиотеката, като ги съобразява с изискванията на нормативните
актове

Резултат от учене 8.3:

Поддържа стандартизирана библиотечна документация

Знания

•П
 осочва количествените и качествените индикатори за ефективност и
отчитане на резултатите от работата на библиотеката
•И
 зброява различните показатели, отразявани в документите за първична
статистическа информация, вкл. в Дневника на библиотеката
•О
 писва процесите на регистриране и отчитане на физическите и
виртуалните читателски посещения

Умения

•И
 зползва библиотечната статистика за отчитане на резултатите от
дейността на библиотеката
•П
 рилага количествените и качествените показатели в Системата за
измерване и отчитане на резултатите от всички библиотечни дейности
•Р
 егистрира всички видове заети библиотечни документи по традиционен
начин и/или в електронен вариант
•Р
 егистрира читателските и виртуалните посещения в библиотеката по
традиционен и/или в електронен вариант
•Д
 окументира справките, библиографско-информационните дейности и
масовите прояви по традиционен и/или в електронен вариант
•С
 умира получените данни по дни и месеци

Компетентности

•С
 пособен е самостоятелно или в екип да измерва и анализира
резултатите от библиотечните дейности, като използва данните от
библиотечната статистика и поддържа библиотечната документация

Резултат от учене 8.4:

Изготвя годишен бюджет, план и отчет за работата на библиотеката

Знания

•П
 ознава изискванията за изготвяне на годишен план и отчет за работата
на библиотеката
•П
 осочва параметрите за изготвяне на бюджет на библиотеката
•Д
 ефинира процеса за изготвяне на отчет за различните дейности и
услуги в библиотеката

Умения

•С
 истематизира библиотечните дейности в годишния план
• Прави годишен отчет на библиотечните дейности, придружен с
количествени показатели и качествени характеристики
•И
 зготвя годишен бюджет на библиотеката

Компетентности

•С
 пособен е да изработва самостоятелно или в екип годишен бюджет,
план и отчет за работата на библиотеката, като спазва изискванията на
нормативните актове
•П
 редоставя точна информация за изпълнението на годишния план и
бюджет на ръководните органи

Резултат от учене 8.5:

Интерпретира
библиотеката

добри

практики

за

оптимизиране

на

работата

в
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Знания

•И
 зброява иновативни подходи за оптимизиране на работните процеси
•П
 осочва добри практики за ефективни комуникационни канали
•П
 ознава основните функции на мениджмънта – планиране, организиране,
мотивация и контрол

Умения

•У
 частва на национално и международно равнище в професионални
работни срещи, семинари и конференции и др.
•Ч
 ленува в библиотечни социални мрежи и групи за споделяне на опит
•У
 частва в български и международни библиотечно-информационни
мрежи, обединения и консорциуми за споделено ползване на
електронни ресурси

Компетентности

•С
 пособен е да изработва самостоятелно или в екип съобщения, доклади
и други материали, представящи библиотеката пред различни форуми
•В
 ключва се ефективно в различни мрежи за споделено ползване на
електронни ресурси с цел подобряване на работата и предлаганите
услуги

Резултат от учене 8.6:

Контролира библиотечния фонд, вторичния подбор и отчисляването на
библиотечни документи

Знания

•П
 ознава нормативните актове за инвентаризация, вторичен подбор и
отчисляване на библиотечни документи
•О
 писва технологията на инвентаризация и прочистване на библиотечния
фонд
• Посочва начините за отчисляване на библиотечни документи по
различни признаци

Умения

•П
 рилага нормативните изисквания за инвентаризация и вторичен
подбор на библиотечния фонд
• Извършва пълна и частична инвентаризация на фондовете
• Съставя протоколи, актове и други за отчисляване на библиотечните
документи по различни признаци
•П
 оддържа картотека или база данни с документи за отчисляване на
библиотечни документи

Компетентности

•С
 пособен е да оформя съпътстващата финансова документация – актове
и протоколи за проведени инвентаризации, отчисления и бракуване на
библиотечни документи при спазване на нормативните изисквания

Средства за оценяване:

Средство 1:
•П
 исмен изпит по поставена тема
Средство 2:
•Р
 ешаване на тест

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
•У
 чебен кабинет или базова библиотека

Критерии за оценяване:

За средство 1:
•П
 редставената писмена работа изчерпателно и ясно описва поставената
тема
За средство 2:
•О
 тговаря правилно на зададените въпроси, като се съобразява с
определеното за теста време

ЕРУ 9
Наименование на единицата:

Управление на библиотечния фонд и каталогизация на библиотечни
документи

Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на професията:

Библиотекар

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Комплектува и регистрира библиотечни документи

С Т Р.

88
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Знания

•П
 ознава правилата и процесите за комплектуване на библиотечни
документи
• Изброява различни доставчици и източници за комплектуване (издателски планове, електронни и традиционни книжарници, панаири на
книгата и др.)
•З
 апознат е с принципите за поддържане на бази данни с доставчици на
информационни ресурси и с документи за придобиване на библиотечни
документи
•Д
 ефинира дейностите по регистриране и инвентиране на постъпленията
от библиотечни документи
•П
 осочва различните видове библиотечна документация, свързана
с регистрирането на библиотечните документи – Инвентарна книга,
Книга за движение на библиотечния фонд, актове, фактури и др.
•П
 ознава правните и счетоводните изисквания за регистриране на
библиотечни документи

Умения

•П
 рилага правилата за комплектуване на библиотечни документи
• Проучва различни източници и доставчици за комплектуване и
докомплектуване
• Поддържа традиционна и/или електронна документация (база данни)
за всички доставчици на информационни ресурси
•И
 звършва обща регистрация на библиотечните документи в Книгата
за движение на библиотечния фонд
•И
 звършва индивидуална регистрация на библиотечните документи в
Инвентарната книга
•С
 ъставя актове за дарение, книгообмен и други на библиотечни
документи
•П
 оддържа в традиционен и/или електронен формат всички видове
библиотечна документация и бюлетини за нови книги
•П
 оддържа картотека или база данни с документи за придобиване на
библиотечни документи в различните им форми на доставка

Компетентности

•С
 пособен е да комплектува библиотечни документи чрез покупка,
дарения, книгообмен, участие в проекти за набавяне на литература от
различни източници
• Способен е самостоятелно да извършва обща и индивидуална
регистрация на библиотечните документи, като спазва правните и
счетоводните изисквания

Резултат от учене 9.2:

Сигнира и нарежда библиотечни документи

Знания

•О
 писва принципите на сигниране на библиотечните документи при
различните видове библиотечни колекции
• Познава Авторските таблици на кирилица и латиница
• Изброява принципите на поредно-форматното, азбучно-систематичното
и тематичното нареждане на библиотечните документи при различните
видове библиотечни колекции
• Разпознава различни техники за ефективно разкриване на библиотечния
фонд
• Описва принципите на организация на различни видове обособени
колекции във фонда на библиотеката

Умения

•С
 ъставя сигнатури и авторски знаци на библиотечните документи в
различните видове библиотечни колекции
• Нарежда библиотечните документи според възприетите принципи на
нареждане на библиотечния фонд
• Прилага различни техники за ефективно разкриване на библиотечния
фонд
• Прави реорганизация и/или вторичен подбор на наличните библиотечни
колекции

Компетентности

•С
 пособен е да съставя сигнатури на библиотечните документи от
различни видове библиотечни колекции и да нарежда библиотечните
документи според приетите правила на съответната библиотека
•С
 пособен е самостоятелно или в екип да взема решения за пренареждане
на библиотечния фонд според читателските потребности
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Резултат от учене 9.3:

Съхранява и опазва библиотечния фонд

Знания

•О
 писва основните санитарно-хигиенни изисквания за съхранение и
профилактика на библиотечния фонд
•П
 осочва нормите за влажност, проветряване, осветление, дезинфекция,
дератизация и други
•И
 зброява мерките за превенция и защита на библиотечния фонд
• Дефинира методите за опазване на библиотечния фонд – реставрация,
консервация и дигитализация

Умения

•П
 рилага основните санитарно-хигиенни изисквания за съхранение и
профилактика на библиотечния фонд
• Съблюдава нормите за съхранение (температура, влажност, проветривост,
запрашеност, осветеност, водо-, пожарна и електромагнитна защита,
биоустойчивост чрез дезинфекция, дератизация и др.)
• Предприема мерки за превенция и защита на библиотечния фонд, вкл.
чрез дигитализация и ретроконверсия

Компетентности

•С
 пособен е самостоятелно или в екип да съхранява и опазва
библиотечния фонд според основните санитарно-хигиенни изисквания
•В
 зема, самостоятелно или в екип, ефективни решения за дигитализация
на части от фонда

Резултат от учене 9.4:

Изучава състава и използването на библиотечния фонд

Знания

•О
 писва методите за изучаване на състава и използването на
библиотечния фонд
•П
 осочва методи за проучване на читателските интереси
•П
 осочва източниците на информация за изучаване на състава и
използването на библиотечния фонд и на читателските интереси
• Изброява видовете читателско търсене по отношение на библиотечните
фондове
• Идентифицира необходимостта от докомплектуване и обогатяване на
наличния фонд
• Познава количествените и качествените индикатори за ефективност на
библиотечния фонд

Умения

•И
 збира методи за изучаване на състава и използването на библиотечния
фонд
•П
 рилага различни методи за проучване на читателските интереси
•И
 зучава състава и използването на различните видове библиотечни
ресурси
• Изготвя предложения за докомплектуване и обогатяване на наличния
фонд
•И
 змерва с количествени и качествени показатели ползваемостта,
обращаемостта и други индикатори за ефективност на библиотечния
фонд
•П
 роучва
библиотечната
статистика,
виртуалните
посещения,
читателските карти, заемните бележки, датниците на печатните книги,
отказите, протоколите от инвентаризация и др.

Компетентности

•С
 пособен е да определи най-ефективните методи за изучаване на състава
и използването на библиотечния фонд и на читателските интереси
• Анализира и взема решения за докомплектуване, абонамент и вторичен
подбор с цел осигуряване на актуална литература в различните
тематични области

Резултат от учене 9.5:

Познава стандартите за библиографско описание,
предметизиране на библиотечни документи

Знания

•О
 писва основните стандарти, методи и правила за аналитико-синтетична
обработка на библиотечните документи
• Познава елементите и областите на библиографското описание
• Посочва особеностите на различни видове библиотечни документи
• Познава класификационните индекси на Универсалната десетична
класификация (УДК)
• Идентифицира предметни рубрики и ключови думи от конкретен
предметен рубрикатор

индексиране

и

С Т Р.

90

Умения

Компетентности

Резултат от учене 9.6:
Знания

Умения

Компетентности

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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•П
 рилага методиката, правилата и изискванията на стандартите за
библиографско описание (ISBD) на всички видове библиотечни
документи
• Систематизира елементите и областите на библиографското описание
• Използва задължителните и факултативните елементи на пълното
библиографско описание на библиотечните документи в каталожния
фиш
• Съставя библиографски описания на различните видове библиотечни
документи, постъпили в библиотечния фонд
•Р
 аботи с класификационни схеми (УДК и др.) и с предметни рубрикатори
•С
 ъставя класификационни индекси по УДК на различни по вид и
тематика библиотечни документи
•О
 пределя предметни рубрики и ключови думи на различни по вид и
тематика библиотечни документи
•С
 пособен е самостоятелно да осъществява аналитико-синтетична
обработка на библиотечните документи
•С
 пособен е да съставя библиографски описания, класификационни
индекси, предметни рубрики и ключови думи на различните видове
библиотечни документи според изискванията на стандартите
Организира традиционни и електронни библиотечни каталози и картотеки
•И
 зброява видовете традиционни каталози
•П
 ознава правилата за изграждане на различни видове каталози
• Идентифицира връзките между библиографските описания в
традиционните каталози и познава различните видове препратки
• Познава принципите за нареждане на каталожните фишове в азбучния,
систематичния и топографския каталог
•Н
 азовава дейностите по техническа поддръжка и оформление на
каталожните шкафове и чекмеджета в библиотеката
•О
 писва процесите по нормативна проверка на всички видове
традиционни каталози и картотеки в библиотеката
•О
 писва възможностите на електронните библиотечни каталози (Online
Public Access Catalog, OPAC и др.)
•О
 писва основните формати за машинночетими библиографски записи
– MARC21, UNIMARC, COMARC и др.
• Познава елементите и областите на библиографското описание в поне
един електронен формат
•Н
 азовава процесите по ретроконверсия и дефинира технологичните
етапи на ретроконверсията на традиционните библиотечни каталози
•П
 рилага принципите за създаване на азбучен, систематичен и
топографски каталог и на картотеки
•С
 ъставя необходимите препратки за различните видове каталози и
картотеки
• Нарежда каталожните фишове с библиографските описания в азбучния,
систематичния и топографския каталог и в наличните картотеки
•П
 оддържа системата от традиционни каталози и картотеки в
библиотеката в добро състояние
• Прилага форми на регулярна нормативна проверка на справочнобиблиографския апарат
• Съставя библиографски записи на различните видове библиотечни
документи в поне един електронен формат
•О
 рганизира процесите по конвертиране и въвеждане на цифрови данни
в електронния каталог
•О
 сигурява контрол на изпълнението на процесите по конвертиране и
въвеждане на цифрови данни в електронния каталог
•Н
 амира оптимални решения за редакция на нормативните файлове в
електронния каталог
•С
 ъздава организация за извършване на отделните дейности от процеса
по ретроконверсия на традиционните библиотечни каталози
• Способен е самостоятелно или в екип да организира азбучен,
систематичен и топографски каталог и картотеки, като спазва
изискванията и поддържа актуална системата от каталози и картотеки
в библиотеката
• Способен е самостоятелно или в екип да организира електронен
каталог при наличие на конкретен библиотечен софтуер, вкл. и чрез
ретроконверсия на традиционните библиотечни каталози
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Средство 1:
•П
 исмен изпит по поставена тема
Средство 2:
•С
 ъставяне на библиографски описания на различни видове документи
Средство 3:
•П
 резентация на създаден проект на планирани дейности по
ретроконверсия на библиотечен фонд

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1, 2 и 3:
•О
 борудван учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:
•П
 редставената писмена работа изчерпателно и ясно описва поставената
тема
За средство 2:
•С
 ъставените пълни библиографски описания на различни по вид
и структура документи са изпълнени коректно в традиционен и
електронен формат и отговарят на правилата и стандартите
За средство 3:
•П
 редставеният и презентиран проект демонстрира развитието на
презентационни умения и придобиването на нужните компетентности
за ретроконверсия на библиотечния фонд

ЕРУ 10
Наименование на единицата:

Библиотечно обслужване и услуги за библиотечните читатели

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Библиотекар

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1:

Обслужва читателите на библиотеката според стандартизирани и
създадени вътрешни правила

Знания

•П
 ознава стандарта за библиотечно-информационно обслужване
•И
 зброява индикаторите за измерване на ефективността на библиотечното
обслужване в регионалните, общинските и читалищните библиотеки
•О
 писва основните правила за обслужване на читатели
•П
 осочва правата и задълженията на читателите и на библиотекарите
•И
 зброява различните видове традиционни и електронни библиотечни
услуги
•Д
 ефинира процесите на междубиблиотечното заемане и електронната
доставка на документи
•З
 апознат е със Закона за авторското право и с текстовете, засягащи
библиотечните дейности

Умения

•
•
•
•
•
•
•
•
•

П
 рилага правилата за обслужване на читателите
О
 пределя сроковете и вида на документите, които могат да се заемат
Р
 егистрира читатели чрез издаване на читателски карти
П
 оддържа читателски картони и партиди и/или база данни
В
 оди статистика за обслужването в Дневника на библиотеката по
традиционен или автоматизиран начин
О
 сигурява равноправен достъп до информация на всички регистрирани
читатели
У
 пътва читателите при търсене на документи и/или информация в
библиотеката и осигурява ползване на библиотечни документи на
място или онлайн
П
 редоставя специфични библиотечни услуги според нуждите и
интересите на читателите
И
 звършва междубиблиотечно заемане и електронна доставка на
документи
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Компетентности

•С
 пособен е самостоятелно да обслужва читателите във всички зони
на библиотеката, да поддържа читателски бази данни и картотеки
•Е
 фективно предоставя библиотечни услуги според читателския
интерес
•И
 звършва междубиблиотечно заемане и електронна доставка на
документи в съответствие с авторското право и декларираните
от международните библиотечни организации изключения за
библиотеките и архивите

Резултат от учене 10.2:

Обслужва читатели деца

Знания

•П
 осочва образователните, педагогическите и психологическите
подходи при работа с деца
•О
 писва методи и техники за работа с деца за изграждане на трайни
читателски навици и интереси
•О
 писва възможностите на детските сайтове за образование и култура
•И
 зброява подходящи форми за библиотечна работа с деца
•З
 апознат е с принципите за взаимодействие с детски градини, училища,
книжарници, издателства и общини за съвместни инициативи за деца
и ученици
• Предлага специализирани услуги за читатели деца
•О
 рганизира различни занимания за деца, свързани с четенето и
ученето
•П
 редлага консултантска помощ за ползването на достъпните
образователни и занимателни ресурси за деца в интернет
•П
 оощрява редовните читатели деца с грамоти и награди
•С
 ътрудничи с детски градини, училища, книжарници, издателства и
общини за съвместни инициативи за деца и ученици
•О
 рганизира срещи с родители, учители, творци, издатели и др.
•С
 пособен е да прилага иновативни форми и подходи за работа с
читатели деца в различни възрастови групи
•О
 рганизира подходящи дейности за деца за стимулиране на четенето
и ученето

Умения

Компетентности

Резултат от учене 10.3:

Обслужва читатели със специални потребности

Знания

•И
 зброява категориите читатели със специални потребности
•О
 писва подходите към читателите с различни специални потребности
•И
 дентифицира технически и технологични продукти и софтуерни
приложения за незрящи
•П
 осочва иновативни практики за работа с читатели с различни
специални потребности
•Р
 азработва проекти за оборудване на работни места и осигуряване
на техника и технологии за незрящи читатели на библиотечни услуги
•И
 зготвя проекти за осигуряване на достъпна среда за трудноподвижни
читатели
•О
 съществява сътрудничество с неправителствени организации,
подпомагащи хора със специални потребности
•П
 одбира подходящи ресурси и технологии за удовлетворяване на
потребностите на читателите с различни специални потребности
•О
 рганизира дейности и събития за работа с читатели с различни
специални потребности
•П
 редлага електронни услуги и достъп до бази данни за читатели със
специални потребности
•С
 пособен е самостоятелно или в екип да осигури подходящи дейности
и услуги за читатели с различни специални потребности
Провежда библиотечни тематични лекции, екскурзии и програми

Умения

Компетентности
Резултат от учене 10.4:
Знания

•О
 писва ролята на библиотеките за създаване на информационна
грамотност у читателите
•П
 ознава формите на обучения по информационна грамотност при
различни групи читатели
•Р
 азграничава библиотечни програми и инициативи за стимулиране
на четенето
•П
 осочва различни инициативи за различните групи читатели
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Умения

•С
 ъздава библиотечни програми и инициативи за насърчаване на
грамотността и четенето
•П
 ровежда екскурзии в библиотеката за деца и младежи
•О
 рганизира тематични лекции и други обучения според читателските
потребности
•Р
 азработва инициативи, намаляващи т. нар. „библиотечна тревожност“
у читателите при ползване на библиотечно-информационни услуги
•П
 ровежда обучения по медийна и информационна грамотност и
етика в библиотеките
•О
 рганизира срещи със специалисти по информационни технологии и
комуникации

Компетентности

•С
 пособен е да организира и/или провежда библиотечни тематични
лекции, екскурзии и програми за различни групи читатели

Резултат от учене 10.5:

Предлага обучения за читателите в подкрепа на ученето през целия
живот

Знания

•П
 ознава концепцията за ученето през целия живот
•П
 ознава възможностите за включване в проекти, свързани с учене
през целия живот
•О
 писва принципите за провеждане на курсове за възрастни лица над
60 г.

Умения

•О
 рганизира курсове по програмиране, роботика, STEM за деца и
младежи
•О
 рганизира курсове по компютърна грамотност за възрастни лица
над 60 г.
•О
 рганизира езикови и други обучения според читателските потребности
•У
 частва в проекти, свързани с концепцията за учене през целия живот

Компетентности

•С
 пособен е да идентифицира образователните потребности на
различните групи читатели, като предлага подходящи обучения в
подкрепа на ученето през целия живот

Средства за оценяване:

Средство 1:
•П
 исмен изпит по поставена тема
Средство 2:
•П
 редставяне на проект/презентация по предварително определено
задание

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
•О
 борудвана учебна зала

Критерии за оценяване:

За средство 1:
•П
 редставената писмена работа изчерпателно и ясно описва
поставената тема
За средство 2:
•П
 редставеният проект е съобразен с условията на заданието, добре е
аргументиран и презентиран

ЕРУ 11
Наименование на единицата:

Справочно-библиографски и информационни услуги в библиотеката

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Библиотекар

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 11.1:

Организира справочно-библиографския апарат на библиотеката
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Знания

•П
 ознава справочно-библиографския апарат (СБА) на библиотеката
•И
 дентифицира различните видове фактографски справочни традиционни
и електронни издания
• Изброява видовете колекции от традиционни и електронни справочнобиблиографски издания
• Описва библиографските, реферативни и обзорни указатели по техните
основни признаци

Умения

•И
 згражда система от справочни картотеки и електронни бази данни по
основни общественозначими теми
• Организира различните видове справочни издания в справочен фонд
• Поддържа архив на писмените справки

Компетентности

•С
 пособен е самостоятелно или в екип да организира и поддържа
справочно-библиографския апарат (СБА) на библиотеката –
традиционни и електронни каталози и картотеки, справочни издания и
традиционен и/или електронен архив на писмените справки

Резултат от учене 11.2:

Предоставя справочно-библиографски услуги на читателите

Знания

•О
 писва основните подходи в справочно-библиографското и
информационното обслужване
• Дефинира различните справки, които се включват в справочнобиблиографското обслужване
• Идентифицира различни дейности в информационното обслужване
• Посочва правилата за търсене на фактографска, документална,
библиографска и друга информация в традиционни и онлайн
информационни масиви
• Познава основните български ретроспективни и текущи библиографски
указатели

Умения

•О
 сигурява на читателите достъп до информация, налична в
библиотечния фонд, в собствени и в чужди електронни и дигитални
колекции и в интернет
• Предоставя адекватни информационни услуги на различните читателски
групи
• Извършва традиционно и виртуално справочно-библиографско
обслужване
• Предоставя традиционни и виртуални информационни услуги

Компетентности

•С
 пособен е самостоятелно или в екип да извършва справочнобиблиографско и информационно обслужване и да предоставя
справочни и информационни услуги, като използва собствени и чужди
традиционни, електронни и дигитални колекции и ресурси

Резултат от учене 11.3:

Изготвя традиционни и електронни библиографски справки

Знания

•Д
 ефинира основните принципи от общата методика за изготвяне на
справки
• Изброява различните видове фактографски и библиографски справки
• Познава методическите принципи за провеждане на справочно интервю
• Познава методическите принципи за извършване на фактографски и
библиографски справки

Умения

•П
 редоставя справочни и библиографски информационни услуги
• Прилага общите принципи за изготвяне на устни и електронни
фактографски справки
• Прилага общите принципи за изготвяне на устни и електронни
библиографски справки
• Извършва писмени и електронни тематични библиографски справки
• Провежда справочно интервю

Компетентности

•С
 пособен е самостоятелно или в екип да предоставя справочнобиблиографски услуги, като изготвя традиционни и електронни
фактографски и библиографски справки по зададени заявки от
читателите, с помощта на СБА на библиотеката, традиционни и
електронни справочни, библиографски и реферативни издания с
отдалечен достъп
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Резултат от учене 11.4:

Извършва информационно и библиографско търсене

Знания

•Д
 ефинира основните принципи от методиката на библиографското и
информационното търсене
• Изброява основните елементи на библиографските указатели
•П
 осочва правилата за търсене на фактографска, документална,
библиографска и друга информация в традиционни и онлайн
информационни масиви
•О
 писва предимствата и ограниченията при търсенето на информация в
традиционни колекции, каталози и картотеки
•О
 писва предимствата и ограниченията при търсенето на информация в
електронни каталози, бази данни и платформи

Умения

•П
 рилага различни методи за търсене в традиционни библиографски
указатели
• Извършва информационно и библиографско търсене в традиционните
каталози и картотеки
•О
 съществява основно, разширено и сложно търсене в собствени и
чужди електронни каталози, бази данни и онлайн платформи
•П
 рилага различни стратегии и техники за информационно и
библиографско търсене в различни локални и глобални информационни
ресурси и платформи

Компетентности

•С
 пособен е самостоятелно да изгражда стратегии за търсене на
информация в различни традиционни и електронни информационни
масиви за различни образователни, културни и научни цели

Резултат от учене 11.5:

Извършва краеведска справочно-библиографска дейност

Знания

•Д
 ефинира специфичните особености на краеведската справочнобиблиографска дейност
•И
 дентифицира краеведските документи в библиотеката с местно и
национално значение
•П
 ознава особеностите на отразяването на краеведските документи
в различните общи или специализирани каталози и картотеки на
библиотеката
• Описва различните видове краеведски библиографски указатели от
своя регион

Умения

•С
 ъбира краеведски документи
•И
 звършва библиографско описание, анотиране, класифициране и
предметизиране на краеведски документи
• Създава специализирани краеведски картотеки и електронни
информационни ресурси
•П
 редоставя фактографски и библиографски справочни услуги с
краеведска тематика
•С
 ъдейства при издаване на сборници и библиографски указатели с
местно значение

Компетентности

•С
 пособен е самостоятелно или в екип да събира и обработва краеведски
документи и да предоставя услуги, свързани с краеведската справочнобиблиографска дейност

Средства за оценяване:

Средство 1:
•И
 зготвяне на писмена концепция за предоставяне на пакет от справочнобиблиографски и информационни услуги на библиотека, придружена с
презентация
Средство 2:
•П
 рактическо задание за библиографско търсене по зададена тема
Средство 3:
•И
 зработване на писмена библиографска справка по зададена тема

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1, 2 и 3:
•О
 борудвана учебна зала с достъп до интернет
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За средство 1:
•Д
 обре структурирана собствена концепция по поставената задача,
представена с презентация
За средство 2:
•П
 редставеното задание изчерпателно и ясно изпълнява поставената
задача за тематично библиографско търсене
За средство 3:
•П
 редоставената писмена библиографска справка е изчерпателна и
намерените документи отговарят на зададената тема

ЕРУ 12
Наименование на единицата:

Библиотечен маркетинг и връзки с обществеността

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Библиотекар

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 12.1:

Извършва маркетингови проучвания според обособените читателски
групи

Знания

•П
 осочва основните концепции на маркетинговия микс в публичните
организации
•И
 зброява елементите и факторите на вътрешната и на външната
маркетингова среда на библиотеката
•О
 писва основната структура на маркетинговата информационна
система
•И
 зброява формите и методите на библиотечната маркетингова
комуникация
•П
 осочва
приложението
на
маркетинговия
изследователски
инструментариум
•Д
 ефинира основните направления за изграждане на маркетингова
стратегия

Умения

•О
 бвързва
мисията,
ресурсите,
партньорите,
доставчиците
и
възможностите на библиотеката със социално-етичната є маркетингова
политика
• Организира маркетингови проучвания на търсенето, стимулирането и
качеството на библиотечно-информационни услуги и продукти
• Сегментира пазара по таргет групи
• Определя приоритетните читателски публики
• Организира цялостна система на библиотечно-информационни и
сервизни услуги в библиотеката
•С
 ъставя библиотечна маркетингова стратегия и план на библиотеката
•П
 роследява изпълнението на маркетинговата стратегия и план на
библиотеката

Компетентности

•С
 пособен е самостоятелно и/или в екип да организира цялостна
система на библиотечно-информационни и сервизни услуги
• Съставя ефективен маркетингов план и стратегия и провежда
маркетингови изследвания за оптимизиране на работата на библиотеката

Резултат от учене 12.2:

Изготвя програми за работа с различни читателски и обществени групи

Знания

•П
 осочва принципите на сегментиране на читателските групи на
библиотеката
•О
 писва спецификата при предоставянето на обществена информация
•О
 писва особеностите при създаването на проекти и програми за
културни и образователни дейности
•П
 ознава добрите практики в областта на културната и образователната
политика на библиотеките
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Умения

Компетентности

Резултат от учене 12.3:
Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 12.4:
Знания

Умения
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•П
 редоставя на разположение на читателите и на обществеността
актуален годишен културен календар
• Организира специални рубрики в библиотечния уебсайт и в страниците
в социалните мрежи и блогове за световни, национални и регионални
събития
• Популяризира обществена информация за лични, обществени,
държавни, общински и туристически услуги
• Изготвя програми за опазване и популяризиране на културното
наследство, за мултиетническа култура, информираност и грамотност
•С
 пособен е самостоятелно или в екип да подготвя и осъществява
проекти на програми за работа с различни обществени групи и да
прилага добрите библиотечни практики за работа със специфични
читателски групи
Организира публични прояви и културни мероприятия
•П
 ознава формите на образователни и културни прояви в библиотеката
•О
 писва правилата за куриране на изложби
•И
 дентифицира необходимостта от изнасяне на лекции за история и
актуални проблеми в изкуството и културата
•О
 рганизира цялостната културна дейност на библиотеката
•П
 редлага достъп до културни и образователни събития и дейности,
организирани от библиотеката
•И
 здава препоръчителни библиографски и краеведски указатели, биобиблиографии, списъци за годишнини на личности и събития, свързани
с региона
•С
 ъдейства за развитие на читателски, писателски и други клубове към
библиотеката за насърчаване на творчеството, грамотността и четенето
• Отчита културните и други библиотечни събития за календарна година
•С
 пособен е самостоятелно или в екип да организира и отчита
цялостната културна дейност на библиотеката, публичните прояви и
клубове според интересите на читателите
Осъществява програми за връзки с обществеността и рекламни кампании
•П
 осочва ролята на връзките с обществеността и рекламата като
комуникационен мениджмънт
•И
 зброява основните функции и методи на връзките с обществеността
•П
 осочва подходите за организиране на промоционални и рекламни
кампании
•О
 писва добрите практики за двупосочно комуникационно въздействие
с медии, образователни институции, бизнес, духовни, културни
организации и др.
•И
 зброява основните инструменти за работа с медиите
•Д
 ефинира необходимостта от участие на библиотеките в регионални,
национални и международни проекти, културни и образователни
инициативи и работа в мрежа
•О
 писва етапите за организация на събития, презентации, реклами в
медиите и в социалните мрежи
•С
 ътрудничи си с читатели, граждани, държавни и общински институции,
бизнеса и НПО за формиране на благоприятно обществено мнение
• Изготвя програми за връзки с обществеността и промоционални
планове
• Организира рекламни кампании
• Осъществява инициативи за популяризиране и удължаване на жизнения
цикъл на библиотечните ресурси
•С
 ътрудничи си с медии, културни, туристически и обществени
организации, блогъри, инфлуенсъри и др. за популяризиране на
мисията, марката и посланията на библиотеката
• Създава картотека (база данни) с потенциални контакти на партньорски
организации и местни медии
•О
 рганизира различни събития, презентации, реклами, ателиета, щандове
и обучения, които популяризира в медиите и в социалните мрежи
•С
 ъздава рекламни материали, подаръци и видеоматериали
•И
 нициира участието на библиотеката в подходящи проекти
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Компетентности

•С
 пособен е самостоятелно или в екип да създава програми за връзки
с обществеността и промоционални планове, да организира рекламни
кампании, да инициира участия в значими за общността проекти и
програми, да изгражда добро сътрудничество с местните медии

Резултат от учене 12.5:

Провежда кампании по лобиране, застъпничество и взаимодействие с
местните власти и обществеността

Знания

•Д
 ефинира особеностите на лобирането и на застъпничеството като
комуникационен мениджмънт
•П
 ознава принципите и основните инструменти на застъпничеството и
на лобирането
•О
 писва методите и подходите на активната комуникация с обществени
групи, правителствени организации, органи на самоуправление, бизнес
и неправителствени организации
•И
 дентифицира основните начини за комуникация с местните общности
и власти

Умения

•О
 рганизира и провежда застъпнически кампании и инициативи по
социалнозначими каузи от страна на обществеността
•Л
 обира по актуални интереси и цели на библиотеката и на обществото
пред институциите на местната власт
•И
 зготвя отчети пред местните власти и пред гражданите
•О
 бвързва нуждите на библиотеката с потребностите на гражданите на
национално и местно ниво

Компетентности

•С
 пособен е самостоятелно и в екип да организира и провежда
кампании за застъпничество, лобиране и взаимодействие с местните
власти и с обществеността чрез открит постоянен диалог с държавните
и общинските институции

Резултат от учене 12.6:

Работи с библиотечни уебсайтове и страници на библиотеката в
социалните мрежи

Знания

•П
 осочва софтуерни приложения за библиотечни уебсайтове и страници
в социални мрежи
•Д
 ефинира критерии за оценка на ефективен библиотечен уебсайт и/
или страница на библиотека в социална мрежа
•И
 зброява изискванията за нететикет на информационното поведение
в интернет
•П
 осочва етичните норми за стил на поведение на библиотеката в
електронна среда
•П
 ритежава основни познания по авторскоправни казуси при работа с
ИКТ в библиотеките и в дигитална среда

Умения

•П
 рилага критерии за оценка на ефективен библиотечен уебсайт и/или
страница на библиотека в социална мрежа
•П
 оддържа библиотечния сайт и страници в социалните мрежи
•И
 зползва всички възможности на библиотечния сайт и страници в
социалните мрежи
• Прилага
�����������������������������������������������������������������
маркетингови подходи за интерактивна връзка и популяризиране на библиотеката

Компетентности

•С
 пособен е самостоятелно или в сътрудничество с други библиотеки
и организации да поддържа библиотечния уебсайт и/или страниците
на библиотеката в социалните мрежи с цел да промотира нейните
дейности и услуги

Средства за оценяване:

Средство 1:
•П
 редставяне на писмена концепция за изготвяне на цялостна културна
дейност на библиотека, придружена с презентация
Средство 2:
•И
 зработване на проект за организиране на събитие по задание
Средство 3:
•П
 исмен изпит по поставена тема

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1, 2 и 3:
•О
 борудвана учебна зала с достъп до интернет
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За средство 1:
•Д
 обре структурирана и изчерпателна собствена визия по поставената
задача, демонстрирана с подходящи презентационни средства
За средство 2:
•П
 редставеният проект е съобразен с изискванията за организиране на
събитие и демонстрира способност за неговото реализиране
За средство 3:
•П
 редставената писмена работа изчерпателно и ясно описва поставената
тема

ЕРУ 13
Наименование на единицата:

Цифрово управление на библиотечните дейности и дигитализация на
библиотечни документи

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Библиотекар

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 13.1:

Работи с автоматизирани библиотечно-информационни системи (АБИС)

Знания

•И
 зброява най-използваните АБИС в България
•П
 ознава принципите на работа, модулите и връзките между тях в
конкретна АБИС
• Описва особеностите на работните процесите в различните модули на
АБИС
• Познава необходимите за обслужването технологии – електромагнитни
и RFID четци, принтери за читателски карти, скенери и др.
• Изброява
��������������������������������������������������������������
приложението на автоматизирани библиотечно-информационни мрежи (АБИМ) и програми за придобиване на съдържание
•П
 ознава условията на лицензионните договори при използване на
библиотечен софтуер

Умения

•И
 звършва предварително проучване за внедряване на АБИС
•И
 зготвя изисквания и критерии за подбор и съвместимост при
внедряване на АБИС и ги консултира с ръководните органи
•Р
 аботи с автоматизираните модули на конкретна АБИС, свързани с
библиотечното и справочно-библиографското обслужване на читателите
• Извършва всички работни процеси в модулите на АБИС
• Работи с необходимите за обслужването технологии – електромагнитни
и RFID четци, принтери за читателски карти, скенери и др.

Компетентности

•С
 пособен е да използва правилно функционалностите на всички модули
в АБИС и да управлява автоматизирани процеси, данни, информация
и услуги

Резултат от учене 13.2:

Работи с модули за комплектуване и обработка на библиотечни документи

Знания

•П
 ознава всички процеси по регистрация на библиотечните документи
в модула за комплектуване
•Д
 ефинира особеностите на библиографското и на аналитичното описание
на всички видове библиотечни документи според изискванията на ISBD
•И
 дентифицира библиографските, нормативните и класификационните
данни, вкл. данните за фонда и за обществена информация
• Дефинира възможностите на споделената каталогизация за осъществяване на обмен на машинночетими библиографски записи
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Умения

•И
 звършва всички процеси по регистрация на библиотечните документи
в модула за комплектуване
•П
 опълва автоматизираната Книга за движение на библиотечния фонд
• Осъществява библиографско и аналитично описание на всички видове
библиотечни документи според изискванията на ISBD в модула за
каталогизация
• Управлява библиографски, нормативни и класификационни данни, вкл.
данни за фонда и за обществена информация в модула за контролни
данни
• Осъществява обмен на машинночетими библиографски записи в
споделена каталогизация
• Обслужва с RFID технологии

Компетентности

•С
 пособен е да извършва всички дейности в модулите за комплектуване
и каталогизация при спазване на изискванията на стандарти, правила,
ръководства и наредби

Резултат от учене 13.3:

Работи с модули за библиотечно и справочно-библиографско обслужване
на читатели

Знания

•П
 ознава процесите по регистрация на читатели и по заемане на книги
в съответните модули
• Познава правилата за извършване на междубиблиотечно заемане
• Дефинира особеностите на модулите на АБИС, свързани със справочнобиблиографското обслужване
•И
 зброява различията между базите данни с библиографска, фактографска
и пълнотекстова информация

Умения

•И
 звършва всички процеси по регистрация на читатели и по заемане на
книги в съответния модул
• Осъществява междубиблиотечно заемане в съответния модул при
спазване на установените правила
• Управлява модулите, свързани със справочно-библиографското
обслужване
• Създава собствени бази данни с различна библиографска, фактографска
и пълнотекстова информация

Компетентности

•С
 пособен е да извършва различните дейности в модулите за библиотечно
и справочно-библиографско обслужване на читатели при спазване на
необходимите правила, процедури и наредби
• Способен е да създаде собствена база данни с различна библиографска,
фактографска и пълнотекстова информация съобразно изключенията и
ограниченията на авторското право за библиотеките

Резултат от учене 13.4:

Използва всички функции на електронния библиотечен каталог

Знания

•П
 ознава предлаганите от библиотеката онлайн услуги чрез електронния
каталог
•Д
 ефинира предимствата на споделената каталогизация за осъществяване
на обмен на машинночетими библиографски записи
•О
 писва възможностите на националните и регионални сводни каталози
и локални библиографски бази данни
•И
 дентифицира библиографските, нормативните и класификационните
данни, вкл. данните за фонда и за обществена информация
• Познава правилата за извършване на междубиблиотечно заемане и
електронна доставка на документи
•И
 зброява модели за информационно търсене
•П
 осочва видовете търсене в електронния каталог: основно, разширено
и сложно
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Умения

•И
 звършва основно, разширено и сложно търсене в електронния каталог
• Извлича информация от различни електронни каталози и бази данни
• Прилага технологии за подбор и методи за оценка на електронни
източници
• Осъществява информационно търсене чрез моделиране (БД, ИТС,
ИТЕ, дескриптори, индексиране, таксономия; извличане, натрупване,
оценка, представяне, ефективност)
• Осъществява библиотечно-информационно обслужване в дигитална
среда с отдалечен достъп чрез предлаганите от библиотеката онлайн
услуги, вкл. и междубиблиотечно заемане, в съответния модул
• Създава собствени бази данни с различна библиографска, фактографска
и пълнотекстова информация
• Търси информация в структурирани и неструктурирани данни в системи
за библиографска информация, дигитални библиотеки и репозиториуми

Компетентности

•С
 пособен е да извършва различни видове търсене в електронния
каталог и да предоставя онлайн услуги
•И
 звлича необходимата информация и осъществява ефективно
библиотечно-информационно обслужване в дигитална среда с отдалечен
достъп

Резултат от учене 13.5:

Работи по предварителната подготовка на процесите по дигитализация
на библиотечни документи

Знания

•И
 зброява принципите и критериите за подбор и планиране на
дигитализационния процес
• Изброява етапите на процеса по дигитализация на библиотечни
документи и колекции
• Познава нормативните изисквания и изключения при дигитализация на
библиотечни документи
•П
 ознава добри практики за създаване на дигитални колекции в
български библиотеки
•И
 дентифицира международни проекти за дигитализация

Умения

•П
 рави оценка на библиотечните фондове
• Подбира добри български и международни практики за дигитализация
на библиотечни документи
• Подбира документи за дигитализиране

Компетентности

•С
 амостоятелно и/или в екип работи по предварителната подготовка
на процесите по дигитализация на отделни колекции от библиотечния
фонд

Резултат от учене 13.6:

Изгражда дигитални колекции в собствени и/или сводни дигитални
платформи

Знания

•О
 писва начини за създаване на дигитализирани информационни
продукти и услуги в библиотеките
•П
 ознава процеса на създаване на дигитални колекции и модулите за
сканиране и достъп до дигитално съдържание
• Посочва проекти за създаване и включване на метаданните за
дигиталните обекти към други портали и дигитални библиотеки

Умения

•П
 одбира документи с уникално местно, регионално и национално
значение от фонда на библиотеката
• Създава дигитализирани копия на библиотечни документи
• Обработва дигитализирани копия на библиотечни документи
• Създава необходимите метаданни за всяко дигитално копие
• Определя нивата за достъп на читателите до дигиталните колекции
• Участва в създаването на колекции с уникално местно, регионално и
национално значение от краеведски, родоведски, общински документи,
фотоколекции, архивни колекции, албуми, реликви и др.
• Участва в проекти за създаване и включване на метаданните за
дигиталните обекти към други портали и дигитални библиотеки

Компетентности

•С
 пособен е самостоятелно и/или в екип да създава дигитални колекции
на ценни документи с местно, регионално и национално значение и да
участва в кооперирани дигитални библиотеки и платформи
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Средства за оценяване:

Средство 1:
•П
 исмен изпит по поставена тема
Средство 2:
• Изпълняване на практически задачи за работа в два или повече модула
на АБИС

Условия за провеждане на
оценяването:

За средства 1 и 2:
•О
 борудвана учебна зала

Критерии за оценяване:

За средство 1:
•П
 редставената писмена работа изчерпателно и ясно описва поставената
тема
За средство 2:
•Д
 емонстрира задълбочени познания за работа в два или повече модула
на АБИС

4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет по теория
Обучението по теория се провежда в учебен кабинет или в зала. Учебният кабинет е
оборудван с работно място за всеки обучаван (работна маса и стол и работна станция
(РС) – компютър, лаптоп), работно място за
обучаващия (работна маса, стол и РС), учебна
дъска или флипчарт, аудио-визуална техника,
мултимедиен проектор и екран, компютър с
инсталирани програмни продукти, необходими за учебния процес, информационни табла,
учебни материали и видеофилми, интернет.
4.2. База за обучение по практика
Учебната практика за придобиване на
професионална квалификация по професията
„Библиотекар“ се провежда в учебна зала,
оборудвана с необходимите за учебния процес
работни места: работна маса, стол, компютър с инсталиран специализиран софтуер,
необходим за провеждане на упражнения по
професията, учебна дъска, аудио-визуална
техника, мултимедиен проектор и екран,
принтер, скенер, информационни табла, интернет. Производствената практика (стаж) се
провежда в специализирана професионална
среда – в базова библиотека.
Нормативните изисквания към учебната
зала са в съответствие с дейностите, които
се извършват в нея, с видовете технологични
процеси, с ергономичните и естетическите
изисквания и методическите указания. Производствената практика на обучаваните трябва
да бъде провеждана в базова – регионална,
общинска или градска библиотека, с възможности за методическа подкрепа.
5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните предмети
или модули по професионална подготовка
имат лица с 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 професионална
квалификация „учител“, ако са придобили
професионална квалификация по съответната специалност 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.
2457

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 1 от
4 март 2015 г. за определяне на реда и начина
за разходване на приходите от продажбата
на квоти за емисии от авиационни дейности
чрез търг (обн., ДВ, бр. 24 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 63 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „до 95 на сто“ се заменят
с „до 75 на сто“.
2. В т. 3 думите „до 4,5 на сто“ се заменят
с „до 24,5 на сто“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Емил Димитров
2604

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 4931
от 19 април 2021 г.

по административно дело № 1803 от 2021 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – петчленен състав – II колегия, в съдебно заседание на осемнадесети
март две хиляди и двадесет и първа година в
състав: председател: Йовка Дражева, членове:
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Донка Чакърова, Галина Карагьозова, Мартин
Аврамов, Юлия Раева, при секретар Светла
Панева и с участието на прокурора Камелия
Николова изслуша докладваното от съдията
Донка Чакърова по адм. дело № 1803/2021.
Производс т во т о е по реда на ч л. 20 8
и с л. о т А д м и н ис т рат и вноп роцес уа л н и я
кодекс (АПК). Образувано е по касационна
жалба на министъра на финансите срещу Решение № 14406 от 20.11.2020 г., постановено по
адм. д. № 8705/2019 г. по описа на Върховния
административен съд, второ отделение.
К аса ц ион н и я т ж а лбоподат ел обж а л ва
съдебното решение, като възразява срещу
изводите на съда за допуснати съществени
нару шени я на админист ративнопроизводствените правила, поради което иска да бъде
отменено. В касационната жалба са изложени
подробни съображения относно спазването на
изискванията на чл. 28, ал. 2, т. 3, 4 и 5 от
Закона за нормативните актове (ЗНА), липса на нарушение на чл. 77 от АПК и чл. 26,
ал. 3 и 4 от ЗНА. Касаторът твърди, че формалното неспазване на срока по чл. 6, § 1
от Директива ЕС 2015/1535 не представлява
съществено нарушение, като се позовава на
съдебна практика. Иска да бъде отменено
обжалваното съдебно решение. Претендира
заплащане на разноски.
Ответниците – сдружение „Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес“,
сдружение „Българска асоциация за развитие
на бизнес софтуер“, сдружение „Българска
асоциация на заведенията“, сдружение „Българска Е-Комерс Асоциаци я“, сд ру жение
„Браншова камара на дървообработващата и
мебелната промишленост“, сдружение „Асоциация на търговците на стоки за детето в
България“, сдружение „Национален браншови
съюз – Сервиз на електронна и битова техника“, сдружение „Стопанска камара – Варна“,
сдружение „Асоциация на денталните дилъри
в България“, сдружение „Национална асоциация хотел-ресторант-кафетерия ХоРеКа“,
„Бизнес Венчърс Интернешънъл“ – ЕООД,
„Ай Ти Ес – 2“ – ЕООД, „Авител“ – ООД,
„Ланджов“ – ООД, „Форнекст“ – ЕООД, „Веда
Акаунтинг“ – ООД, „Тема Софтуер“ – ООД,
„Хепи Ленд Парк Мениджмънт“ – КДА, „Силистра Телеком Солюшънс“ – ООД, „Янак
Софт“ – ЕООД, „ФСК Валмар Бургас“ – ООД,
„Рекорд-2004“ – ЕООД, „Ро и Ни“ – ЕООД,
„Експерт-М“ – ООД, „Алфа Баланс“ – ЕООД,
„Протуес“ – ЕООД, „Шидеров“ – ЕООД, ЕТ
„И. Д.“, „Ники 2003“ – ЕООД, „Валеко“ – ООД,
„Инфобокс – Алексиев и с-ие“ – СД, „Интернет Корпорейтед Нетуъркс“ – ЕООД, „Брайт
комплекс АТ“ – ЕООД, „Дабъл Клик Системс“ – ЕООД, „Свети Никола 2013“ – ООД,
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„Мигито Петрова“ – ООД, „Саби-4“ – ООД,
„Б. К.“ – ЕООД, „Ню Ес Нет“ – ЕООД, „Колев
и Колев“ – АД, „Ниела Софт“ – ООД, „Интеройл Кресна“ – ЕООД, и „Ханза“ – ООД,
оспорват касационната жалба по съображения,
изложени в писмен отговор, в който претендират разноски.
Прокурорът от Върховната административна проку рат у ра заявява становище за
неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд, петчленен състав на втора колегия, след като обсъди
касационните доводи, на основание чл. 218 от
АПК намира касационната жалба за допустима като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от
АПК от страна по делото с правен интерес
от обжалване.
С о б ж а л в а н о т о Р е ш е н и е № 14 4 0 6
о т 2 0.11.2 02 0 г., пос та новено по а д м. д.
№ 8705/2019 г. по описа на Върховния административен съд, второ отделение, са отменени чл. 3, ал. 16, чл. 16, ал. 3, чл. 38, ал. 4,
чл. 52б, 52г, 52д, 52и, чл. 52к, ал. 2, чл. 52н
и приложения № 34 и 35 от Наредба № Н-18
от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане
чрез фискални устройства на продажбите в
търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания
към лицата, които извършват продажби чрез
електронен магазин (Наредба № Н-18) и са
присъдени разноски. Не е предмет на касационен контрол останалата част от съдебното
решение, която има характер на определение
и не е обжалвана.
Тричленният състав на Върховния административен съд е приел за допустимо и основателно оспорването на отделни разпоредби
и две приложения към Наредба № Н-18 като
подадено от лица, за които е налице правен
интерес по смисъла на чл. 186, ал. 1 от АПК,
срещу подлежащ на оспорване нормативен
акт, издаден от компетентен орган в кръга на
делегираните му правомощия. Решаващият съд
е обосновал извод за допуснати съществени
нарушения на административнопроизводствените правила и нарушение на материалния
закон, които налагат отмяна на оспорените
разпоредби. Така постановеното съдебно решение е валидно, частично недопустимо и
частично правилно по следните съображения:
Съдебното решение е постановено от законен състав на Върховния административен
съд по оспорване на действащи към датата
на произнасянето разпоредби, които са част
от нормативен административен акт.
При служебно извършената на основание
чл. 218, ал. 2 от АПК проверка касационната
инстанция установи частична недопустимост
на съдебния акт, но по причини, които са
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нас т ъп и л и след пос та новя ва не т о м у, но
имат правно значение за допустимостта на
оспорването.
След постановяване на обжалваното съдебно решение част от отменените с него
разпоредби са изменени и допълнени с Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане
чрез фискални устройства на продажбите в
търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания
към лицата, които извършват продажби чрез
електронен магазин, издадена от министъра на
финансите, която е обнародвана в ДВ, бр. 17
от 2021 г., която е в сила от 26.02.2021 г. (с
изключение на нейния § 6 за изменение на
чл. 16, ал. 3 от Наредба № Н-18, който влиза
в сила 30 дни след обнародването, т.е. на
29.03.2021 г., респективно след приключване
на устните състезания по спора).
След 26.02.2021 г. разпоредбите на чл. 52б,
ал. 1, чл. 52г, 52д, 52и и чл. 52к, ал. 2 от Наредба № Н-18 вече имат ново съдържание
и смисъл (промяната в заглавието на приложение № 35 не е придружена с промяна
в неговото съдържание), като така се внася
нов предмет на делото, какъвто не е наведен от жалбоподателите и с какъвто не е
сезирана първата инстанция. В аналогичен
смисъл е и практиката на Конституционния
съд на Република България в сходни ситуации (Определение № 2 от 2018 г. по к. д.
№ 5/2018 г., Определение № 1 от 2019 г. по
к. д. № 1/2019 г., Определение № 2 от 2019 г.
по к. д. № 11/2018 г., Определение № 2 от
2020 г. по к. д. № 10/2020 г. и др.).
На основание чл. 185 от АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени пред съд изцяло или в отделни техни
разпоредби, от което се извежда извод, че е
недопустимо да се оспорват разпоредби, които
вече поради промененото им съдържание не
са част от действащия подзаконов нормативен
акт. В този смисъл е трайно установената
съдебна практика на Върховния административен съд (Решение № 15650 от 26.11.2013 г.
по адм. д. № 6732/2013 г., Решение № 5419 от
8.05.2020 г. по адм. д. № 14384/2019 г. и др.).
По изложените съображения и в резултат
на настъпилата нормативна промяна обжалваното съдебно решение се оказва постановено
по частично недопустимо оспорване, поради
което в частта, с която са отменени изменените
и допълнени чл. 52б, ал. 1, чл. 52г, 52д, 52и и
чл. 52к, ал. 2 от Наредба № Н-18, се налага да
бъде обезсилено на основание чл. 221, ал. 3
от АПК, а производството по делото в тази
част да бъде прекратено.
В останалата обжалвана част съдебното
решение е допустимо и правилно:
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В съответствие с чл. 118, ал. 4 от Закона
за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
т ри ч лен н и я т с ъдебен с ъс та в е п риел за
действителни оспорените пред него разпоредби на Наредба № Н-18, която министърът е издал въз основа на делегираните му
в закона правомощия да издаде наредба, с
която да се определят: 1. условията, редът и
начинът за одобряване или отмяна на типа,
за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация/дерегистрация, отчитане,
съхраняване на документи, издавани от/във
връзка с фискално устройство и интегрирана
автоматизирана система за управление на
търговската дейност; 2. сервизното обслужване, експертизите и контролът на фискално
устройство и интегрирана автоматизирана
система за управление на търговската дейност,
техническите и функционалните изисквания
към тях; 3. изискванията, редът и начинът
за установяване на дистанционна връзка и
подаването на данни към Националната агенция за приходите; 4. издаването на фискални
касови бележки от фискално устройство и
касови бележки от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската
дейност и задължителните реквизити, които
трябва да съдържат; 5. видът на подаваните
данни, формата и сроковете на подаването
им; 6. условията и редът за издаване и за
отнемане на разрешения на лицата, които
извършват техническо обслужване и ремонт
на фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ФУ/ИАСУТД); 7. изискванията
към софтуера за управление на продажбите
в търговските обекти и към производителите, разпространителите и ползвателите на
такъв софтуер; 8. изискванията към лицата,
извършващи продажби чрез електронен магазин. На практика всички атакувани пред
първата инстанция разпоредби са създадени
в изпълнение на новосъздадените т. 6, 7 и 8
на чл. 118, ал. 4 от ЗДДС, поради което правилно и законосъобразно съдът не е уважил
искането за обявяването им за нищожни.
При напълно изяснена фактическа обстановка тричленни ят съдебен състав на
Върховния административен съд е обосновал
законосъобразни правни изводи за допуснати
нарушения на административнопроизводствените правила при издаване на атакуваните
разпоредби на Наредба № Н-18.
В съответствие със съдържанието на мотивите и докладите, представени по делото
като част от административната преписка
по приемане на изменения и допълнения
на Наредба № Н-18, съдът обосновано е
приел, че не са спазени изискванията на
чл. 28, ал. 2, т. 3 и 4 от ЗНА, защото липсва
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яснота относно оценката на финансовите и
други средства, необходими за прилагането
на новата уредба и очакваните резултати от
прилагането, включително финансовите, ако
има такива.
В подробно анализираните от първата инстанция документи липсва точна финансова
обосновка относно необходимите разходи
за въвеждане на уредбата, доколкото са посочени само приблизителни индивидуални
разходи за единичен обект, но не и обобщен
анализ. Доводите в касационната жалба относно невъзможността да бъдат направени
точни изчислени я относно необходимите
финансови и други средства, необходими за
прилагане на новата уредба, не е възможно
да бъдат споделени, защото не кореспондират със съществуването на информационна
система „Фискални устройства с дистанционна връзка“ и задължението за постоянно
администриране на данъчните приходи, което
се реализира и чрез контрол и върху тези устройства. Изрично следва да бъде посочено,
че т. 3 и 4 от чл. 28, ал. 2 от ЗНА правилно
са разглеждани общо от тричленния съдебен
състав, защото съпоставянето на финансовите
и други средства, необходими за прилагането
на новата уредба, и очакваните резултати от
прилагането, включително финансовите, ако
има такива, съставлява съществена част от
мотивите за приемане на всеки нормативен
акт. Мотивите трябва да обосноват необходимостта от създаването на уредба, от която
се очакват съответни ползи (включително
финансови), съпоставими/надвишаващи усилията (включително финансови разходи) за
постигането им.
В този смисъл напълно невъзможно е да
се сравнява посочената сума от 200 лв. като
необходима за финансиране на актуализация
на софтуера за един обект с твърдението, че
при действащата уредба съществува възможност за укриване на оборот, който е представен като проценти (30 – 70 %) за обектите, в
които се използва софтуер за управление на
продажбите. Съображенията в касационната
жалба, според които са налице трудности за
определяне на конкретни размери на финансовите средства, необходими за прилагане
на новата уредба, не освобождават органа от
изискването по чл. 28, ал. 2, т. 3 от ЗНА, което
в случая е отразено изключително формалистично, необективно и необосновано. В нито
един документ, изготвен в административното
производство, не се съдържа и конкретен
очакван финансов резултат от прилагане на
новата уредба, какъвто несъмнено би трябвало да има при очакваното ограничаване
възможността за укриване на обороти, респективно увеличаване на данъчните приходи
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от облагаема търговска дейност. Точно обрат
ното, в доклада на директора на дирекция
„Данъчна политика“, който е възпроизведен и
в мотивите на един от проектите, изрично е
посочено, че предложените промени няма да
доведат до пряко и/или косвено въздействие
върху държавния бюджет, което е напълно
необяснимо от гледна точка на регулираната
с Наредба № Н-18 материя и начина на формиране на държавния бюджет. Изготвянето
на доклади и мотиви към проекта с описаното съдържание правилно е възприето от
първата инстанция като несъответстващо
на изискванията на ЗН А. По изложените
съображения трябва да бъдат споделени при
условията на чл. 221, ал. 2, изр. второ от АПК
мотивите на обжалваното съдебно решение
относно допуснато нарушение на чл. 28, ал. 2,
т. 3 и 4 от ЗНА.
Настоящият съдебен състав намира за
законосъобразни и изводите на решаващия
съд относно нарушението на чл. 28, ал. 2, т. 5
от ЗНА, което не е коментирано изрично в
касационната жалба, но очевидно е допуснато
в административното производство. Съгласно
чл. 28, ал. 2, т. 5 от ЗНА мотивите, съответно
докладът, към проекта за нормативен акт
следва да съдържат анализ за съответствие с
правото на Европейския съюз. В случая оспорените пред първата инстанция разпоредби
са част от нормативен акт, приет въз основа
на делегация от ЗДДС, уреждащ облагането с
данък върху добавената стойност (ДДС). ДДС
се прилага към всички сделки, извършвани
в ЕС срещу заплащане от данъчно задължено лице, като съществува обща система на
ДДС на Европейския съюз, чиито основни
правила се съдържат в Директива 2006/112/
ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно
общата система на данъка върху добавената
стойност. Решаващият съд също така се е
позовал и на Директива (ЕС) 2015/1535 на
Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за
предоставянето на информация в сферата на
техническите регламенти и правила относно
услугите на информационното общество (Директива (ЕС) 2015/1535), за да обоснове извод,
че атакуваните разпоредби регулират материя,
която е в обхвата на правото на Европейския
съюз (ЕС), респективно е необходим анализ
за съответствието им с него, какъвто липсва
в административната преписка. Използваният
в мотивите и доклада израз: „С проекта на
наредба не се въвеждат норми на правото на
ЕС“, обосновано не е възприет от първата
инстанция като анализ на съответствието на
предлаганите разпоредби с правото на ЕС.
Неоснователно е оплакването в касационната жалба за неправилно тълкуване на чл. 77
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от АПК при постановяване на обжалваното
съдебно решение. Разбирането на касационния
жалбоподател, че с изготвянето на справки за
предложенията, становищата и възраженията,
получени при публикуването на проектите
на наредбите на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за
обществени консултации, е достатъчно да се
приеме, че проектът за нормативен акт е обсъден заедно с тях, е напълно несъответстващо
на смисъла на тази част от процедурата по
приемане на нормативен административен
акт. Законосъобразно тричленният съдебен
състав е обосновал извод за напълно формално
изброяване на документите, но не и същинското им обсъждане. Допълнителен аргумент
в подкрепа на този извод е констатираното
от първата инстанция нарушение и на чл. 26,
ал. 4 от ЗНА. Съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА
срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При
изключителни случаи и изрично посочване на
причините в мотивите, съответно в доклада,
съставителят на проекта може да определи друг
срок, но не по-кратък от 14 дни. Обосновано
съдът намира, че не са посочени причини
и липсват доказателства за изключителност
на случаите, за да се съкрати срокът за обществено обсъждане. Съображенията в касационната жалба, че съкращаването на срока
за обсъждане е в интерес на лицата, защото
с по-ранното приемане на новата уредба ще
се удължат утежняващи ги срокове (въведени
с предходни изменения на наредбата), също
отразява разбиране за предварителната нагласа на издателя на акта относно неговото
съдържание и игнориране на възможността
да бъдат съобразени евентуални различни
предложения и становища, поради което им
се ограничава и времето за изразяване.
По изложените съображения настоящият
съдебен състав изцяло споделя мотивите на
обжалваното съдебно решение за допуснато
съществено нарушение на чл. 26, ал. 4 от ЗНА.
Напълно необяснимо е възражението в
касационната жалба относно приложението
на чл. 6, § 1 от Директива (ЕС) 2015/1535.
Касаторът едновременно признава, че нотификациите за приемането на изменения и
допълнения на Наредба № Н-18, съдържащи
спорните разпореди, са извършени в три отделни процедури, като във всеки от случаите
нотифицираният проект е приет и публикуван
в ДВ преди изтичане на посочения в тях срок,
и твърди, че липсва нарушение на срока за
нотификация.
Сроковете по чл. 6 от Директива (ЕС) 2015/
1535 са установени, за да бъде дадена възможност на Комисията или друга държа-
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ва членка да внесат подробно становище,
според което предлаганата мярка може да
създаде пречки за свободното движение на
стоки в рамките на вътрешния пазар. При
евентуално постъпили становища заинтересованите държави членки докладват на Комисията за действията, които възнамеряват
да предприемат относно тях, а Комисията
коментира тези действия. Според практиката на Съда на Европейския съюз (решение
CIA Security International, С-194/94, ECLI:
ECLI:EU:C:1996:172, т. 54; решение Lemmens,
С-226/97, ECLI: ECLI:EU:C:1998:296, т. 33; решение Schwibbert, ECLI: ECLI:EU:C:2007:652,
С-20/05, т. 44) технически регламент (какъвто
характер имат оспорените разпоредби), който
не е бил нотифициран или не е бил спазен
срокът за нотификация, не може да бъде
противопоставен на частноправни субекти,
а националният съд е длъжен да откаже
приложението му при направено възражение в този смисъл. В случая отменените от
първата инстанция разпоредби са адресирани
до частноправни субекти и допускането на
нарушение, което би възпрепятствало тяхното
приложение, не е възможно да бъде пренеб
регнато само защото част от тях въвеждат
по-дълъг срок за привеждане в съответствие
на регулираната дейност с установените технически правила. Позоваването в касационната жалба на установена съдебна практика
е некоректно, доколкото и в цитираното
решение, постановено по повод Директива
98/34/EО на Европейския парламент и на
Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на
процедура за предоставяне на информация в
областта на техническите стандарти и регламенти, която престава да действа с приемане
на Директива (ЕС) 2015/1535, Върховният
административен съд също е приел, че е
налице нарушение на правилата за нотификация, но с оглед конкретния спор е обосновал извод, че то не е съществено. В същия
смисъл, а именно за наличие на нарушение
на чл. 6, § 1 от Директива (ЕС) 2015/1535,
са и мотивите в обжалваното в настоящото
производство съдебно решение, в което е
констатирано нарушението и то не е определяно като съществено. В случая обосновано
тричленният съдебен състав е приел, че са
допуснати и други съществени нарушения на
административнопроизводствените правила,
които съставляват основание за отмяна на
оспорените разпоредби. Въз основа на този
цялостен анализ на допуснатите нарушения
на административнопроизводствените правила при условията на чл. 218, ал. 2 и чл. 220
от АПК касационната инстанция приема,
че се установява нарушение и на чл. 26,
ал. 1 от ЗНА, а именно производството по
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изменение и допълнение на Наредба № Н-18
е проведено, без да се доказва зачитане на
принципите на необходимост, обоснованост,
п редви димост, от к ри т ост, съгласу ваност,
пропорционалност и стабилност, установени
в чл. 26, ал. 1 от ЗНА.
По изложените съображения обжалваното
съдебно решение трябва да бъде частично
обезсилено като постановено по недопустимо
оспорване поради промяна в атакуваните
разпоредби на подзаконовия административен
акт, а в останалата обжалвана част съдебното
решение трябва да бъде оставено в сила като
валидно, допустимо и постановено в съответствие с материалния закон.
По водене на делото касационният жалбоподател е направил разноски и е представляван
от юрисконсулт, но с оглед изхода на спора
и причините за обезсилване на съдебното
решение разноски в негова полза не следва
да бъдат определяни.
По водене на делото пред касационната
инстанция ответниците не са направили разноски, поради което с оглед изхода на спора
независимо от направеното искане разноски
не следва да бъдат определяни.
По изложените съображения Върховният
административен съд, петчленен състав,
РЕШИ:
Обезсилва Решение № 14406 от 20.11.2020 г.,
постановено по адм. д. № 8705/2019 г. по описа
на Върховния административен съд, второ
отделение, в частта, с която са отменени
чл. 52б, 52г, 52д, 52и и чл. 52к, ал. 2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране
и отчитане чрез фискални устройства на
продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им
и изисквания към лицата, които извършват
продажби чрез електронен магазин, издадена
от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 106
от 27.12.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване
на Република България към Европейския
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съюз – 1.01.2007 г.; доп., бр. 7 от 23.01.2007 г., в
сила от 1.01.2007 г.; изм., бр. 79 от 2.10.2007 г.;
изм. и доп., бр. 77 от 29.09.2009 г., в сила от
29.09.2009 г., бр. 49 от 29.06.2010 г., в сила от
29.06.2010 г., бр. 48 от 24.06.2011 г., в сила от
24.06.2011 г., бр. 64 от 19.08.2011 г., в сила
от 19.08.2011 г., бр. 7 от 24.01.2012 г., в сила
от 24.01.2012 г., бр. 27 от 3.04.2012 г., в сила
от 3.04.2012 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила
от 17.07.2012 г.; доп., бр. 78 от 12.10.2012 г.,
в сила от 12.10.2012 г.; изм. и доп., бр. 102
от 21.12.2012 г., в сила от 21.12.2012 г., бр. 40
от 30.04.2013 г., в сила от 30.04.2013 г.; изм.
с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС
на РБ – бр. 93 от 25.10.2013 г.; изм. и доп.,
бр. 111 от 27.12.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.;
доп., бр. 14 от 20.02.2015 г.; изм., бр. 44 от
16.06.2015 г.; изм. и доп., бр. 49 от 30.06.2015 г.;
доп., бр. 54 от 17.07.2015 г.; изм., бр. 66 от
28.08.2015 г., в сила от 28.08.2015 г.; изм. и доп.,
бр. 83 от 27.10.2015 г., в сила от 27.10.2015 г.;
изм. с Решение № 6046 от 26.05.2015 г. на ВАС
на РБ – бр. 83 от 27.10.2015 г.; изм. и доп.,
бр. 84 от 30.10.2015 г., в сила от 30.10.2015 г.,
бр. 44 от 2.06.2017 г., бр. 76 от 19.09.2017 г.,
бр. 80 от 28.09.2018 г., бр. 10 от 1.02.2019 г.,
бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила от 29.03.2019 г.,
бр. 52 от 2.07.2019 г., в сила от 2.07.2019 г.,
бр. 75 от 24.09.2019 г., бр. 8 от 28.01.2020 г.;
изм. и доп., бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от
31.01.2020 г., бр. 68 от 31.07.2020 г., в сила от
31.07.2020 г., бр. 17 от 26.02.2021 г., в сила от
26.02.2021 г.
Прекратява производството по делото в
тази част.
О с т а в я в с и л а Ре ш е н и е № 14 4 0 6 о т
2 0 .11 . 2 0 2 0 г. , п о с т а н о в е н о п о а д м . д .
№ 8705/2019 г. по описа на Върховния административен съд, второ отделение, в останалата
обжалвана част.
Решението не подлежи на обжалване.
Председател:
Георги Чолаков
2810

Поправка. Министерството на здравеопазването прави поправка на допусната очевидна техническа
грешка в § 1 на Договор № РД-НС-01-4-10 от 1 април 2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и
Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 27 от 2 април 2021 г.) при изписването на част от
кодовете на медицински изследвания: В ал. 23 на чл. 338в думите „ВСМДИ „Полимеразна верижна
реакция за доказване на COVID-19“ (91941-00) или извършен тест за откриване антиген на SARSCoV-2) (91941-01)“ да се четат „ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“
(код 92191-00) или извършен тест за откриване антиген на SARS-CoV-2) (код 92191-01)“.
2921
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-488
от 19 април 2021 г.
относно изменение и допълнение на приложения
към Заповед № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно
утвърждаване на Класификатор на длъжностите
в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и
ал. 3 от ЗМВР, доп. със Заповед № 8121з-424 от
15.03.2017 г., изм. и доп. със Заповед № 8121з1380 от 10.11.2017 г., доп. със Заповед № 8121з-76
от 26.01.2018 г., доп. със Заповед № 8121з-541 от
21.05.2018 г., изм. и доп. със Заповед № 8121з-205
от 19.02.2020 г., доп. със Заповед № 8121з-274 от
6.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 8121з-910
от 21.08.2020 г., доп. със Заповед № 8121з-1118
от 8.10.2020 г.
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2 от
Закона за Министерството на вътрешните работи
нареждам:
В приложение № 1 – Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1
и 3 и ал. 3 от ЗМВР, А. Държавни служители с
висше образование, се правят следните изменения
и допълнения:
1. В точка II. „Главна дирекция „Национална
полиция“ (ГДНП) и Главна дирекция „Борба с
организираната престъпност“ (ГДБОП)“:
1.1. В точка II.1. „ГДНП и ГДБОП (териториални звена, с район на действие на територията
на гр. София)“ се създава ред № 1:
„
1

Началник
на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър 8 г.

“
1.2. В точка II.2. „ГДНП и ГДБОП (териториални звена с район на действие извън територията
на гр. София)“ се създава ред № 1:
„
1

Началник
на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър 8 г.

“
2. В точка XII. „Академия на МВР (АМВР)“
на ред № 9 за длъжността „асистент“ в колона
„Минимален професионален стаж“ думите „не
се изисква“ се заменят с „2 г.“.
Заповедта е в сила от 19.04.2021 г.
Министър:
Хр. Терзийски
2792

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Д-1
от 3 февруари 2021 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-1089 от 17.11.2020 г. на министъра на културата, предложение на директора
на НИНКН с наш вх. № 33-00-525/14.08.2020 г.
и № 33-00-525/21.08.2020 г., становище на Специализирания експертен съвет за опазване на
недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ)
по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен със Заповед
№ РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319 от
2.06.2020 г., Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г.
и Заповед № РД-09-34 от 15.01.2021 г. на министъра на културата, решение по т. 9 на протокол
№ 88 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на
24.09.2020 г., одобрен от министъра на културата
с изх. № ПР-44/21.12.2021 г., нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Св. Троица“
(сграда с идентификатор 05582.50.201.1) в Боровишкия манастир, намиращ се в ПИ с идентификатор 05582.50.201 по КККР на с. Боровица,
община Белоградчик, област Видин, както следва:
1.1. Храм „Св. Троица“ (сграда с идентификатор 05582.50.201.1) в Боровишкия манастир,
намиращ се в ПИ с идентификатор 05582.50.201
по КККР на с. Боровица, община Белоградчик,
област Видин, с класификация на архитектурностроителна и художествена единична недвижима
културна ценност от Възраждането и с категория
„национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
Попада в териториалния обхват на имот с
идентификатор: 05582.50.201 по КККР на с. Боровица, община Белоградчик, област Видин,
одобрен със Заповед № РД-18-1799 от 31.10.2018 г.
на изпълнителния директор на АГКК.
1.2.1.1. Териториален обхват на охранителната
зона на недвижимата културна ценност:
Средата на обекта е вече изградена и не е
необходима охранителна зона.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност:
Изисква се консервация, реставрация и експониране на храма и на елементите с художествена
стойност, както и на елементите на обзавеждането,
в т.ч. префугиране на фасадните зидове с хоросанов
разтвор. Изисква се консервация и реставрация
на иконостаса и на иконите, консервация и реставрация на стенописите, консервация и реставрация на елементите на емпорията, консервация и
реставрация на оградния зид, както и на входната
порта. Изисква се благоустрояване на имота на
храма, благоустрояване на подхода към храма,
поставяне на информационна табела. Допуска
се палене на свещи само от чист пчелен восък.
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Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани по реда на действащата нормативна уредба.
Не се допуска ново строителство в границите на
имота. Не се допуска ново изписване на храма.
2. Заповедта да се впише в Националния
публичен регистър на недвижимите културни
ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК
пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването є.
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За министър:
Р. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-9Д-2
от 3 февруари 2021 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-1089 от 17.11.2020 г. на министъра на културата, предложение на директора
на НИНКН с наш вх. № 33-00-525/14.08.2020 г.
и № 33-00-525/21.08.2020 г., становище на Специализирания експертен съвет за опазване на
недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ)
по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен със Заповед
№ РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319 от
2.06.2020 г., Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г.
и Заповед № РД-09-34 от 15.01.2021 г. на министъра на културата, решение по т. 8 на протокол
№ 88 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на
24.09.2020 г., одобрен от министъра на културата
с изх. № ПР-44/21.12.2021 г., нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Свето Възнесение Христово“ в УПИ II, пл. № 77, кв. 17 на
с. Праужда, община Белоградчик, област Видин,
както следва:
1.1. Храм „Свето Възнесение Христово“ в УПИ
II, пл. № 77, кв. 17 на село Праужда, община
Белоградчик, област Видин, с класификация на
архитектурно-строителна и художествена единична недвижима културна ценност от Възраждането
и с категория „национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
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Попада в териториалния обхват на УПИ II,
пл. № 77, кв. 17 на с. Праужда, община Белоградчик, област Видин, одобрен със Заповед № 1889
от 1955 г.
1.2.1.1. Териториален обхват на охранителната
зона на недвижимата културна ценност:
Няма необходимост от охранителна зона,
тъй като устройствената среда е вече изградена,
а самият имот на църквата действа като охранителна зона.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност:
Изиск ва се консерва ц и я, рес та вра ц и я и
експониране на храма и на елементите с художествена стойност, както и на елементите на
обзавеждането, в т. ч. конструктивно укрепване
на храма. Изисква се консервация и реставрация
на покрива, консервация и реставрация на фасадите – каменната зидария, корнизите, вградени
плочи и др. Изисква се консервация и реставрация на екстериорните стенописи, консервация и
реставрация на прозоречната дограма, консервация на иконостаса и на иконите и елементите с
художествена стойност. Изисква се изграждане
на дренажна система в границите на имота, както и благоустрояване и обособяване на ограда
по границите на имота. Допуска се допълващо
застрояване, което не нарушава възприемането
на църквата и не възпрепятства експонирането
є. То следва да е едноетажно, ограничено функционално единствено за църковно-просветни и
ритуални нужди, както и за жилище на свещеника.
Допуска се палене на свещи само от чист пчелен
восък. Допуска се изписване, съобразено със стилистиката на храма. Всички намеси се доказват
с проекти, съгласувани по реда на действащата
нормативна уредба.
2. Заповедта да се впише в Националния
публичен регистър на недвижимите културни
ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК
пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването є.
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За министър:
Р. Димитров
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ЗАПОВЕД № РД-9Д-3
от 3 февруари 2021 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-1089 от 17.11.2020 г. на министъра на културата, предложение на директора
на НИНКН с наш вх. № 33-00-525/14.08.2020 г.,
№ 33-00-525/21.08.2020 г. и № 33-00-525/9.12.2020 г.,
становище на Специализирания експертен съвет
за опазване на недвижимите културни ценности
(СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен
със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена
със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед
№ РД-09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319
от 2.06.2020 г., Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г.
и Заповед № РД-09-34 от 15.01.2021 г. на министъра на културата, решение по т. 7 на протокол
№ 88 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на
24.09.2020 г., одобрен от министъра на културата
с изх. № ПР-44/21.12.2021 г., нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Света Богородица“ в УПИ VI, пл. № 1326, кв. 131 по плана
на с. Дреновец, община Ружинци, област Видин,
както следва:
1.1. Храм „Света Богородица“ в УПИ VI, пл.
№ 1326, кв. 131 по плана на с. Дреновец, община
Ружинци, област Видин, с класификация на архитектурно-строителна и художествена единична
недвижима културна ценност от Възраждането и
с категория „национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
Попада в териториалния обхват на УПИ VI,
пл. № 1326, кв. 131 по плана на с. Дреновец,
община Ружинци, област Видин.
1.2.1.1. Териториален обхват на охранителната
зона на недвижимата културна ценност:
Няма необходимост от охранителна зона,
тъй като устройствената среда е вече изградена,
а самият имот на църквата действа като охранителна зона.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност:
Изисква се консервация, реставрация и експониране на храма и на елементите с художествена
стойност, както и на елементите на обзавеждането,
в т. ч. конструктивно укрепване на храма. Изисква
се консервация и реставрация на входните врати.
Изисква се консервация и реставрация на иконостаса и на иконите, консервация и реставрация
на стенописите, консервация и реставрация на
настилката в наоса – червен камък. Изисква се
ограждане на имота с ограда по неговите граници, поставяне на нови порти на входа на имота.
Изисква се благоустрояване на имота на храма
и изграждане на дренажна система в границите
на имота. Изисква се консервация и реставрация
на камбанарията и благоустрояване на подхода
към храма, поставяне на информационна табела.
Допуска се допълващо застрояване в рамките
на имота, което не нарушава възприемането на
църквата и не възпрепятства експонирането є. То
следва да е едноетажно, ограничено функционално
единствено за църковно-просветни и ритуални
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нужди, както и за жилище на свещеника. Не се
допуска ново изписване на храма. Всички намеси
се доказват с проекти, съгласувани по реда на
действащата нормативна уредба.
2. Заповедта да се впише в Националния
публичен регистър на недвижимите културни
ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК
пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването є.
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За министър:
Р. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-9Д-5
от 3 февруари 2021 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-1089 от 17.11.2020 г. на министъра на културата, предложение на директора
на НИНКН с наш вх. № 33-00-525/14.08.2020 г.
и № 33-00-525/21.08.2020 г., становище на Специализирания експертен съвет за опазване на
недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ)
по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен със Заповед
№ РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319 от
2.06.2020 г., Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г.
и Заповед № РД-09-34 от 15.01.2021 г. на министъра на културата, Решение по т. 5 на протокол
№ 88 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на
24.09.2020 г., одобрен от министъра на културата
с изх. № ПР-44/21.12.2021 г., нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Свети Никола“,
УПИ 105, кв. 13 по плана на с. Алино, община
Самоков, област Софийска, както следва:
1.1. Храм „Свети Никола“, УПИ 105, кв. 13
по плана на с. Алино, община Самоков, област
Софийска, с класификация на архитектурностроителна и художествена единична недвижима
културна ценност от Възраждането и с категория
„национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
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Териториалният обхват е в границите на
УПИ 105, кв. 13 по плана на с. Алино, община
Самоков, област Софийска, одобрен със Заповед
№ АБ-151 от 1979 г.
1.2.1.1. Териториален обхват на охранителната
зона на недвижимата културна ценност:
Средата е вече изградена и няма необходимост
от охранителна зона.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност:
Изиск ва с е конс ерва ц и я, рес та вра ц и я и
експониране на храма и на елементите с художествена стойност, както и на елементите на
обзавеждането, в т. ч.: консервация и реставрация
на покрива и подпокривния корниз. Изисква се
консервация и реставрация на стенописите в
интериор и екстериор. Изисква се консервация
и реставрация на екзонартекса. Изисква се консервация и реставрация на дървените пана на
запад в екзонартекса. Изисква се премахване на
цветния грунд от фасадите. Изисква се почистване
и реставрация на иконите и иконостаса. Изисква
се консервация и реставрация на входните врати.
Изисква се обособяване на имотни граници по
оградния зид на север и изток. Допуска се поставяне на указателна табела в центъра на селото
за посоката на храма, както и сигнирането му
като обект със статут на НКЦ. Не се допуска
ново строителство в имота на храма. Не се допуска ново изписване на храма. Всички намеси
се доказват с проекти, съгласувани по реда на
действащата нормативна уредба.
2. Заповедта да се впише в Националния
публичен регистър на недвижимите културни
ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК
пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването є.
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За министър:
Р. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-9Д-6
от 3 февруари 2021 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-1089 от 17.11.2020 г. на минис-
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търа на културата, предложение на директора
на НИНКН с наш вх. № 33-00-525/14.08.2020 г.
и № 33-00-525/21.08.2020 г., становище на Специализирания експертен съвет за опазване на
недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ)
по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен със Заповед
№ РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319 от
2.06.2020 г., Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г.
и Заповед № РД-09-34 от 15.01.2021 г. на министъра на културата, решение по т. 4 на протокол
№ 88 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на
24.09.2020 г., одобрен от министъра на културата
с изх. № ПР-44/21.12.2021 г., нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Могила № 6“,
намираща се в поземлен имот с идентификатор
68134.626.395 по КК на район „Подуяне“, УПИ I –
„За търговия“, кв. 343В по действащия регулационен план на район „Подуяне“, както следва:
1.1. Обект „Могила № 6“, намираща се в поземлен имот с идентификатор 68134.626.395 по
КК на район „Подуяне“, УПИ I – „За търговия“,
кв. 343В по действащия регулационен план на
район „Подуяне“, с класификация на единична
археологическа недвижима културна ценност и
с категория „национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност по КККР на район „Подуяне“, Столична
община:
Съвпадат с границите на поземлен имот с
идентификатор 68134.626.395 по КК на район
„Подуяне“, община Столична.
1.2.1.2. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност по КККР на район „Подуяне“,
Столична община:
Включва поземлен имот с идентификатор
68134.626.395 по КК на район „Подуяне“, община
Столична; общинска частна собственост, вид
територия – „урбанизирана“, НТП – „За друг вид
застрояване“; площ 945 кв. м.
1.2.1.3. Териториален обхват на охранителната
зона на недвижимата културна ценност:
Не се предлага определяне на охранителна зона,
защото имотът, в който е разположена могилата,
е достатъчно голям като площ за осигуряване на
териториално-устройствена защита.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност:
Определя се като територия за археологическо и геофизическо проучване, консервация,
реставрация, експониране и социализация на
архитектурно-археологически структури. Не се
изисква промяна на досегашния начин на трайно
ползване – „За друг вид застрояване“.
Забраняват се всякакви строителни дейности,
с изключение на изграждане на инфраструктура,
свързана със защитата и/или експонирането на
археологически недвижими културни ценности;
или за минимално необходимото благоустрояване и осигуряване на достъп и обслужване
на посетители – пътеки и алеи, художествено и
функционално осветление, експозиционни ин-
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формационни табла, пейки за почивка, изгледни
площадки, кошчета за боклук и т.н.
След извършване на теренно археологическо
проучване в случаите, когато в решенията на
протокол на експертна комисия по чл. 158а от
ЗКН се изисква консервация, реставрация и експониране на разкрити архитектурно-археологически
структури, за същите се изготвя проектна документация съгласно изискванията, регламентирани
в Наредба № 4 от 21.12.2016 г. на МК и МРРБ
за обхвата и съдържанието на документации за
извършване на консервационно-реставрационни
дейности на недвижими културни ценности (ДВ,
бр. 105 от 2016 г.). На основание чл. 14, ал. 1,
т. 13 от ЗКН проектната документация подлежи
на съгласувателно разглеждане по реда на чл. 83
и 84 от ЗКН.
Допуска се изграждане на нова и поддръжка на
съществуваща инфраструктура – електрозахранване, водопровод, канализация, алейна мрежа.
Дейностите, свързани със социализацията на
АНКЦ, нарушаващи целостта на земния пласт,
задължително се извършват след спасително
археологическо проучване на терените, които
ще бъдат засегнати, съгласно изискванията на
чл. 161 от ЗКН.
Цитираните дейности и всяка инвестиционна
инициатива за намеса се съгласуват с Министерството на културата по реда на чл. 83 и 84
от ЗКН на основание чл. 14, ал. 1, т. 13 от ЗКН.
Забранява се засаждане на растения с дълбока
коренова система, както и на нова дървесна и
храстова растителност.
2. Заповедта да се впише в Националния
публичен регистър на недвижимите културни
ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК
пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването є.
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За министър:
Р. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-9Д-8
от 3 февруари 2021 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-1089 от 17.11.2020 г. на минис-
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търа на културата, предложение на директора
на НИНКН с наш вх. № 33-00-525/14.08.2020 г.
и № 33-00-525/21.08.2020 г., становище на Специализирания експертен съвет за опазване на
недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ)
по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен със Заповед
№ РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319 от
2.06.2020 г., Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г.
и Заповед № РД-09-34 от 15.01.2021 г. на министъра на културата, решение по т. 10 на протокол
№ 88 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на
24.09.2020 г., одобрен от министъра на културата
с изх. № ПР-44/21.12.2021 г., нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Успение Богородично“ в УПИ I, пл. № 390, кв. 36 по плана
на с. Ясен, община Ново село, област Видин,
както следва:
1.1. Храм „Успение Богородично“ в УПИ I,
пл. № 390, кв. 36 по плана на с. Ясен, община
Ново село, област Видин, с класификация на архитектурно-строителна и художествена единична
недвижима културна ценност от Възраждането и
с категория „национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
Попада в териториалния обхват на УПИ I,
пл. № 390, кв. 36 по плана на с. Ясен, община
Ново село, област Видин, одобрен със Заповед
№ ИК-25-480 от 23.06.1983 г.
1.2.1.1. Териториален обхват на охранителната
зона на недвижимата културна ценност:
Средата около църквата вече е изградена и
благоприятства експонирането є, поради което
няма нужда от охранителна зона.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност:
Изисква се конструктивно укрепване, консервация, реставрация и експониране на храма
и на елементите с художествена стойност, както
и на елементите на обзавеждането, в това число
реставрация на камбанарията, консервация и
реставрация на притвора. Изисква се почистване на помощните помещения и придаване на
функции в тях. Изисква се консервация и реставрация на иконостаса и на иконите, консервация
и реставрация на стенописите, консервация и
реставрация на тавана в наоса, консервация и
реставрация на настилката в храма, консервация
и реставрация на емпорията и съставните є елементи – парапет, стълбище, стенописи. Изисква
се ограждане и благоустрояване на имота, изграждане на дренажна система в границите на
имота. Изисква се благоустрояване на подхода
към храма, поставяне на информационна табела,
както и премахване на строежа на юг от храма.
Допуска се отоплението на храма да се извършва
с уреди, които не отделят във въздуха сажди и
твърди частици и не могат да увредят целостта
на стенописите или други обекти с художествена
стойност. При монтиране на цялостна инсталация
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с
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архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност. Допуска се допълващо застрояване в границите на имота от изток, което не
нарушава възприемането на църквата и не възпрепятства експонирането є. То следва да е едноетажно, ограничено функционално единствено
за църковно-просветни и ритуални нужди, както
и за жилище на свещеника. Не се допуска ново
изписване на храма. Всички намеси се доказват
с проекти, съгласувани по реда на действащата
нормативна уредба.
2. Заповедта да се впише в Националния
публичен регистър на недвижимите културни
ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК
пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването є.
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За министър:
Р. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-9Д-10
от 22 февруари 2021 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-1089 от 17.11.2020 г. на министъра на културата, предложение на директора
на НИНКН с наш вх. № 33-00-748/12.11.2020 г.,
становище на Специализирания експертен съвет
за опазване на недвижимите културни ценности
(СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен
със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена
със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед
№ РД-09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319
от 2.06.2020 г., Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г.
и Заповед № РД-09-34 от 15.01.2021 г. на министъра на културата, решение по т. 8 на протокол
№ 89 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на
30.11.2020 г. – 1.12.2020 г., одобрен от министъра на
културата с изх. № ПР-6/14.01.2021 г., нареждам:
1. Предоставям статут на обект Две бански куполни помещения от Османския период, вградени
в сградата на общинската баня в с. Старозагорски
бани, ул. Старозагорска № 19, с. Старозагорски
бани, УПИ I – за комплексно обслужване, пл.
№ 113, кв. 15, част от обект с идентификатор
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68970.502.482.13 по КККР по плана на с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара
Загора, както следва:
1.1. Обект Две бански куполни помещения от
Османския период, вградени в сградата на общинската баня в с. Старозагорски бани, ул. Старозагорска № 19, с. Старозагорски бани, УПИ I – за
комплексно обслужване, пл. № 113, кв. 15, част от
обект с идентификатор: 68970.502.482.13 по КККР
по плана на с. Старозагорски бани, община Стара
Загора, област Стара Загора, с класификация на
единични архитектурно-строителни недвижими
културни ценности от Османския период с категория „местно значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност по КККР:
Границите на ЕНКЦ са съставени от съвкупността на границата на двете куполни османски
бански помещения по външната линия на зидовете
и хидроизолацията, положена в дилатационната
фуга меж ду външния зидан инсталационнен
кожух от 1974 г.
1.2.1.2. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност:
Границите на новата баня от 1974 г. са по фасадните линии на сградата на общинската баня и
тангиращите пред южните колони на перголата
пред централния вход линии.
1.2.1.3. Териториален обхват на охранителната
зона на недвижимата културна ценност:
Охранителната зона е ограничена от контурите
на сградата на новата баня от 1974 г.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност:
Да се запази банската функция на двете куполни помещения като елементи от традиционна
османска баня.
В процеса на проектиране да се използват при
наличие актуални, новооткрити научни данни и
исторически документи.
Да се извърши реставрация и консервация на
интериора и екстериора на двете куполни бански
помещения.
За целта да се демонтират всички съвременни
материали и довършителни работи в интериора и
покрива на циментов разтвор за предотвратяване
задълбочаването на конфликта на материалите.
Да се извършат задължително допълнителни
наблюдения in situ след демонтажа на материалите,
елементите и структурите от 70-те години за установяване на по-подробни данни от строителната
история на двете куполни бански помещения.
Да се изготви пълно архитектурно заснемане
и да се извърши химичен анализ на използваните
автентични строителни разтвори и материали.
При реставрация и консервация на интериора и екстериора да се използват само разтвори
на варова основа, който състав е съвместим
със и подбран съобразно химически анализ на
оригиналните строителни варови разтвори на
двете куполни бански помещения и състава на
варовитата минерална вода.
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Да се възстановят оригиналните елементи
на обзавеждането, дизайн и довършителни материали в интериора на двете куполни бански
помещения, евентуално установените по запазените исторически описания или съответстващи
на традиционните за османските бани: настилки
и облицовки на двете куполни помещения и
басейните от мраморни, каменни или тухлени
плочи, каменни курни и пейки; бронзови чучури
и окомплектовки на курните и при хавузите,
дограмата (вратите).
Да се възстановят оригиналните софити на
куполите, включително отворите за осветление
и вентилация на двете куполни помещения, след
проучвания in situ на строителната им история
и установяване на оригиналните отвори или по
внимателно подбрана аналогия.
За консервация и реставрация на покривните покрития на двата купола с латерните
да се използват традиционните за османските
хамами метални листови покривни покрития,
включително за женската баня, чиито най-ранни
архивни снимки показват късно преустройство с
четирискатен покрив с керемиди и без латерна.
Куполите на двете бански помещения от Османския период да са свободни и да не се покриват с
друга конструкция с цел тяхната визуална изява.
Всички съвременни инсталации да бъдат изнесени извън автентичните ограждащи конструкции
на двете куполни бански помещения.
Да се създаде правилник за реда на ползването на двете куполни помещения, включително
техния капацитет като човекопоток, според който
да бъдат съобразени останалите помещения на
банския комплекс.
Да се създаде правилник за санитарно-хигиенната поддръжка и вида на ползваните санитарно-хигиенни материали в двете куполни бански
помещения, подбрани съобразно химическия
състав на използваните консервационно-реставрационни разтвори и материали.
Да се създаде правилник и проектна документация с предписания за реда на постоянната
поддръжка, периодичните мониторинг и ремонт
на интериора и екстериора на двете куполни
бански помещения от Османския период.
Да се поставят информационни табели в интериора и екстериора на ЕНКЦ.
Не се допуска поставянето на реклами на
ЕНКЦ.
1.2.2.2. Територия на охранителната зона:
Всички инвестиционни намерения в рамките
на охранителната зона на ЕНКЦ да бъдат с основна и водеща спа, банска функция.
Допускат се архитектурно-функционални и
конструктивни преустройства на сградата от
1974 г., т.е. в охранителната зона на ЕНКЦ, с
изключение на следните:
• конструкции, покриващи куполите и съответно нарушаващи микроклимата в двете куполни
бански помещения;
• конструкции, натоварващи двете куполни
османски помещения, т.е. без задължителна
деформационна фуга;
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• конструкции, чиято кота корниз надхвърля
8 м, с оглед подчертаване на доминантното присъствие на обемите на двете куполни османски
помещения в новата застройка;
• надземни елементи на техническата инфраструктура върху покрива на сградата;
• функционални решения, които са в разрез с
изискването за съхраняване на функциите на двете
куполни помещения като елемент от действаща
османска баня;
• функционални решения, които излизат извън границите на охранителната зона, подробни
предварителни проучвания и РУП;
• забранено е поставянето на рекламни елементи в охранителната зона на ЕНКЦ.
1.2.2.3. Условия за предоставяне на достъп:
Да се създаде правилник за реда на ползването
на двете куполни помещения. Публичен достъп,
включително за експозиционна дейност, е допустим като съпътстваща дейност при запазване на
основната банска функция на сградата в рамките
на охранителната зона на ЕНКЦ (сградата на
общинската баня).
2. Заповедта да се впише в Националния
публичен регистър на недвижимите културни
ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК
пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването є.
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За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Д-11
от 22 февруари 2021 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-1089 от 17.11.2020 г. на министъра на културата, предложение на директора
на НИНКН с наш вх. № 33-00-748/12.11.2020 г.,
становище на Специализирания експертен съвет
за опазване на недвижимите културни ценности
(СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен
със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена
със Заповед № РД09-1352/28.11.2019 г., Заповед
№ РД-09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319
от 2.06.2020 г., Заповед № РД-09-412/8.07.2020 г.
и Заповед № РД-09-34 от 15.01.2021 г. на минис-
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търа на културата, решение по т. 6 на протокол
№ 89 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на
30.11.2020 г. – 1.12.2020 г., одобрен от министъра на
културата с изх. № ПР-6/14.01.2021 г., нареждам:
1. Предоставям статут на обект Художествена галерия – гр. Стражица, община Стражица,
област Велико Търново, ул. Дончо Узунов № 20,
гр. Стражица, кв. 63, УПИ XIII – за картинна
галерия, по плана на гр. Стражица, утвърден
със Заповед № 1150 от 12.05.2017 г. на кмета на
община Стражица, както следва:
1.1. Обект Художествена галерия – гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново,
ул. Дончо Узунов № 20, гр. Стражица, кв. 63, УПИ
XIII – за картинна галерия, по плана на гр. Стражица, утвърден със Заповед № 1150 от 12.05.2017 г.
на кмета на община Стражица, с класификация
на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Най-ново време с
категория „национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност по КККР:
1.2.1.2. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност:
Обектът попада в обхвата на УПИ XIII – за
галерия, кв. 63 по плана на гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, утвърден
със Заповед № 1150 от 28.09.1987 г., и частично
изменение ПУП – ПР, за кв. 63, одобрен със Заповед № 715 от 12.05.2017 г. на кмета на община
Стражица.
1.2.1.3. Териториален обхват на охранителната
зона на недвижимата културна ценност:
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност:
Изготвяне на конструктивна експертиза и
изследване на възможността за укрепване на
сградата без промяна в плановата схема.
Консервация, реставрация и експониране на
сградата и на елементите с художествена стойност, както и на елементите на обзавеждането,
в това число:
– консервация и реставрация на фасадата със
запазване на автентичните материали – русенски
полиран камък;
– консервация и реставрация на настилките – мраморни плочи и паркет, без подмяна на
автентичните в отделните помещения;
– консервация и реставрация на прозоречните
отвори без промяна на материалите; при необходимост от промяна да бъде извършена по образец;
– консервация и реставрация на висящия таван;
допуска подмяна на металните конструктивни
елементи без промяна в растера и членението;
– консервация и реставрация на входната врата
без промяна на автентичната ажурна решетка;
– консерва ц и я и рес та вра ц и я на вси ч к и
вертикални връзки, като се постави парапет от
дърво и метал, съобразен със стилистиката на
сградата, в това число КРР на елементи от ковано
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желязо – метален парапет в интериор и метални
решетки на прозорците; изработване на липсващи
части по съществуващ детайл, архивни снимки;
– консервация и реставрация на покрива,
подмяна на компрометирани части, без промяна
в котата корниз;
– консервация и реставрация на мозайките на
северната дворна фасада и на металните пана,
работени от Кольо Гецов и Михалис Гарудис;
връщането им на оригиналните им места на
южната и източната фасада.
Консервация и реставрация на атриума, в
това число:
– премахване на саморасла растителност и
полагане на мраморни плочи;
– почистване на водното легло и реставрация
на мозайките;
– КРР и експониране в атриума на двете
скулптури с изображения на Кольо Фичето и
Климент Охридски, дело на Ненко Ненков.
Поставяне на ажурна порта в арката на входа,
съобразена с характеристиките на съществуващите метални елементи в отворите.
Благоустрояване на имота на север и запад – почистване на саморасла растителност;
обособяване на ограда по границите на имота
на изток, запад и север.
Обособяване на паркоместа и подход за посетители с личен автомобил.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани по реда на действащата нормативна уредба.
Допуска се:
Обособяване на подход за хора в неравностойно положение без промяна на съществуващата
планова схема.
Промяна на плановата схема в част складови
помещения с цел покриване на съвременни нормативи за съхранение на експонатите.
Промяна в инсталациите с цел покриване на
съвременни изисквания.
Нови функции, свързани с културни дейности,
различни от изложбени, без промяна на плановата схема.
Поставяне на наземни прожектори в границите на имота с цел осветяване на сградата и
подходите към нея.
Не се допуска:
Промяна в плановата схема, с изключение на
складовите помещения.
Надстрояване и пристрояване.
Ново строителство в границите на имота.
Затваряне на съществуващи отвори.
2. Заповедта да се впише в Националния
публичен регистър на недвижимите културни
ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.

С Т Р.

116

ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК
пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването є.
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За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Д-12
от 22 февруари 2021 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-1089 от 17.11.2020 г. на министъра на културата, предложение на директора
на НИНКН с наш вх. № 33-00-748/12.11.2020 г.,
становище на Специализирания експертен съвет
за опазване на недвижимите културни ценности
(СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен
със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена
със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед
№ РД-09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319
от 2.06.2020 г., Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г.
и Заповед № РД-09-34 от 15.01.2021 г. на министъра на културата, решение по т. 5 на протокол
№ 89 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на
30.11.2020 г. – 1.12.2020 г., одобрен от министъра на
културата с изх. № ПР-6/14.01.2021 г., нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Водонапорна кула“ към памукопредачна фабрика „Ернст
Телман“, ул. Илиянско шосе № 3, кв. Илиянци,
район „Надежда“, „Военна рампа“, София, с
идентификатор 68134.1378.2007.7, в ПИ с идентификатор 68134.1378.2007 по КККР, както следва:
1.1. Обект „Водонапорна кула“ към памуко
предачна фабрика „Ернст Телман“, ул. Илиянско
шосе № 3, кв. Илиянци, район „Надежда“, „Военна
рампа“, София, с идентификатор 68134.1378.2007.7,
в ПИ с идентификатор 68134.1378.2007 по КККР,
с класификация на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност от Ново
време с категория „местно значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност по КККР:
1.2.1.2. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност:
Територията обхваща обект водна кула с
идентификатор 68134.1378.2007.7, София, община
Столична, област София, затворена в контур с
координати на чупки по Координатна система
БГС 2005 г.
Координатна система: БГС 2005
№
Х
Y
В1
4735391.1041
321274.0682
В2
4735379.9633
321273.0352
В3
4735380.9384
321262.5182
В4
4735392.0792
321263.5512
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1.2.1.3. Териториален обхват на охранителната
зона на недвижимата културна ценност:
Определя се охранителна зона за обекта,
обхващаща части от имоти с идентификатори
68134.1378.2007 и 68134.1378.2003, затворена в
контур с координати на чупки по координатна
система БГС 2005 г.
Координатна система: БГС 2005
№
X
Y
А1
4735492.3350
321277.5650
А2
4735392.0792
321263.5512
А3
4735380.9384
321262.5182
А4
4735335.6790
321258.3220
А5
4735333.1200
321268.6920
А6
4735332.7778
321272.3826
А7
4735491.4672
321286.9727
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност:
Изисква се консервация, реставрация и експониране на обекта.
Изисква се възстановяване на първоначалния
вид на кулата по отношение на нейния външен
облик по съхранената архивна фотодокументация
и по детайли от място. Да се използват техники
и технологии, материали, детайли, обработка,
цветове и др., идентични на оригиналните.
Не се доп уска пълзяща растителност по
фасадите на обекта, изисква се премахване на
съществуващата такава.
Не се допуска монтиране по фасадите и пок
рива на водната кула на антени, климатици или
друг вид съоръжения и инсталации, несвързани
с функцията на водната кула, с изключение на
гръмоотводна инсталация. Не се допуска монтиране на рекламни и информационни елементи по
фасадите и покрива на кулата, с изключение на
информационна табела за функцията на обекта и
статута му на недвижима културна ценност. Видовете, размерите, материалите, оформянето, детайлите, оцветяването, както и местата и начините
на закрепване на инсталациите, елементите и
табелата да бъдат съобразени с облика на обекта.
На територията на ЕНКЦ не се допуска разполагане на реклами, преместваеми обекти, антени
и други технически елементи и съоръжения,
несвързани с функцията на водонапорната кула.
Допуска се изграждане на съвременна инсталация за функцията на водонапорната кула.
Допуска се поставяне на художествено осветление. Видовете, размерите, местоположението и
начините на закрепване на осветителните тела
следва да бъдат съобразени с архитектурния
облик на обекта, да не компрометират неговата
визия и експониране.
Допуска се промяна на функцията на обекта. При отпадане на необходимостта на обекта
като водонапорно съоръжение се препоръчва
изследване на възможността за пригаждане към
обществена функция.
Допуска се цялостна промяна на интериора
на обекта, включително изграждане на нова
стълбищна клетка, междуетажни конструкции,
асансьори при условие, че това не дава отражение
на външния му облик.
Допуска се полагане на топлоизолация единствено в интериор.
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Изисква се оформянето на непосредствената
среда на кулата да създава благоприятни условия
за нейното физическо съхраняване и експониране.
Изисква се съхраняване и поддържане на зелената
площ, като не се допуска засаждане на пълзяща
и висока растителност. Изисква се използване на
традиционни за зоната растителни видове.
Всички намеси се реализират въз основа на
проекти, съгласувани по реда на действащата
нормативна уредба.
1.3. Територия на охранителната зона:
Изисква се всички намеси в охранителната
зона на ЕНКЦ да създават благоприятни условия
за физическо съхраняване, експониране и безпрепятствено визуално възприемане на кулата
от всички посоки (т. 1).
Не се допуска ново строителство.
Допуска се преустройство на съществуващите
комуникационни подходи, тротоари, паркоместа,
както и промяна на вертикалната планировка при
съобразяване с изискванията по т.1. Дейностите се
извършват по единен проект за цялата територия
на охранителната зона, включена в обхвата на
ПИ с идентификатор 68134.1378.2007.
Изисква се прозирна ограда към бул. Илиенско шосе.
Изисква се съхраняване и поддържане на
съществуващите зелени площи. Не се допуска
засаждане на висока дървесна растителност в
близост до водната кула.
Не се допуска разполагане на реклами, преместваеми обекти и монументално-декоративни
елементи. Допуска се разполагане на спирки на
градския транспорт, стълбове, пътна сигнализация
и други елементи, както и улично озеленяване
само когато са изпълнени условията по т. 1.
Всички намеси се реализират въз основа на
проекти, съгласувани по реда на действащата
нормативна уредба.
2. Заповедта да се впише в Националния
публичен регистър на недвижимите културни
ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК
пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването є.
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За министър:
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ЗАПОВЕД № РД-9Д-13
от 22 февруари 2021 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-1089 от 17.11.2020 г. на министъра на културата, предложение на директора
на НИНКН с наш вх. № 33-00-748/12.11.2020 г.,
становище на Специализирания експертен съвет
за опазване на недвижимите културни ценности
(СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен
със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена
със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед
№ РД-09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319
от 2.06.2020 г., Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г.
и Заповед № РД-09-34 от 15.01.2021 г. на министъра на културата, решение по т. 4 на протокол
№ 89 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на
30.11.2020 г. – 1.12.2020 г., одобрен от министъра на
културата с изх. № ПР-6/14.01.2021 г., нареждам:
1. Предоставям статут на обект Раннохристиянска базилика и средновековна църква „Свети
Спас“/„Възнесение Господно“ в местността Къро,
над десния бряг на р. Джубрена, на около 2,5 км
северно от последните къщи на селото, в ПИ с
ИД: 80491.50.10 по КККР на с. Червен брег, община Дупница, област Кюстендил, одобрен със
Заповед № 300-5-55 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
1.1. Обект Раннох ристи янска базилика и
средновековна църква „Свети Спас“/„Възнесение
Господно“, в местността Къро, над десния бряг на
р. Джубрена, на около 2,5 км северно от последните къщи на селото, в ПИ с ИД: 80491.50.10 по
КККР на с. Червен брег, община Дупница, област
Кюстендил, одобрен със Заповед № 300-5-55 от
30.07.2004 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с класификация на археологическа архитектурностроителна и художествена недвижима културна
ценност от Античността и Средновековието, с
категория „национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност по КККР:
1.2.1.2. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност:
Територията на недвижимата културна ценност
обхваща поземлен имот № 8049.50.10 по КККР
на с. Червен брег, община Дупница.
1.2.1.3. Териториален обхват на охранителната
зона на недвижимата културна ценност:
За обекта не се предлага охранителна зона.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност:
Определя се като територия за археологическо
проучване, консервация, реставрация, експониране и социализация на археологическите структури – раннохристиянска базилика и средновековна
църква със стенописи.
Забранява се промяна на предназначението
на земята, както и промяна на начина на трайно
ползване на имота.
Забранява се пашата на домашни животни.
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Забранява се засаждането на трайни насаждения с дълбока коренова система.
Забранява се всякакъв вид строителство,
несвързано с консервационно-реставрационните
работи и други дейности по социализация, осигуряващи достъпност до средата.
Забранява се търсенето и проучването и предоставянето на концесии за добив на подземни
богатства.
Забранява се изграждането на ветро-енергийни
и фотоволтаични генератори и площадки.
Забранява се изграждането на депа за преработка и съхранение на какъвто и да е вид отпадъци.
Всякакви бъдещи проекти, свързани с консервация, реставрация, експониране и социализация
на археологически структури след археологическото им проучване, се съгласуват с Министерството
на културата на основание чл. 83 и по реда на
чл. 84 от Закона за културното наследство (ДВ,
бр. 19 от 2009 г.).
Всякакви бъдещи проекти, свързани с консервация, реставрация, експониране на стенописите,
се съгласуват с Министерството на културата на
основание на чл. 83 и по реда на чл. 84 от Закона
за културното наследство (ДВ, бр. 19 от 2009 г.).
Да се изготви спешна експертиза за конструктивното състояние на средновековната църква,
въз основа на която да се изготви проект за
аварийни консервационни намеси.
Премахване на по-късно поставено покритие
от керемиди на църквата. КРР на тикли.
Почистване на обекта и непосредствената му
среда от диворастяща растителност.
КРР на всички стенописни фрагменти, съхранени на място в храма.
Не се допуска провеждането на служби в
интериора на храма.
Не се допуска привнасянето в интериора на
храма на нова църковна утвар, обзавеждане,
аксесоари и декорации, които не са част от автентичния му вид.
Обезопасяване по подходящ начин на прозорците на храма с цел възпрепятстване навлизането
на животни и атмосферна влага в интериора на
храма.
Монтиране на врата на входа на храма с цел
ограничаване на свободния достъп. Обликът
и начинът на монтиране на вратата да бъдат
съобразени с архитект у рно-констру ктивните
особености на храма.
Допуска се:
Поставяне на художествено и функционално
осветление в имота на храма, което не е закрепено
за самия обект и не пречи на неговото свободно
възприемане.
Издигане на ограда с порта по границите на
имота на АНКЦ, съобразени с характеристиките
на храма.
Благоустрояване на средата на храма, изграждане плочници, съобразени с характеристиките
на храма и неговата среда.
Засаждане на характерна за района декоративна растителност с плитка коренова система.
Монтаж на преместваеми обекти, свързани с
обслужването на посетителите – беседки, експозиционни информационни табла, места за отдих,
посетителски информационен център, санитарни
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възли. Те следва да не нарушават свободното
възприемане на църквата и да не възпрепятстват
експонирането є.
2. Заповедта да се впише в Националния
публичен регистър на недвижимите културни
ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК
пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването є.

2716

За министър:
Ам. Гешева

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-12
от 20 април 2021 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по мотивирано предложение от кмета на община Стара Загора след
Решение № 758 по протокол № 18 от 28.01.2021 г.
на Общинския съвет – Стара Загора, Решение на
Педагогическия съвет на Професионална гимназия по компютърни науки и математически
анализи – гр. Стара Загора, отразено в протокол
№ 6 от 22.02.2021 г., становище от Регионалното
управление на образованието – Стара Загора, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимост от даване име на училището считано от 15.09.2021 г. определям наименованието на
Професионална гимназия по компютърни науки и
математически анализи – гр. Стара Загора, както
следва: Професионална гимназия по компютърни
науки и математически анализи „Проф. Минко
Балкански“ – гр. Стара Загора, община Стара
Загора, област Стара Загора.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
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Министър:
Кр. Вълчев
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ЗАПОВЕД № РД-14-13
от 20 април 2021 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за
институциите в системата на предучилищното
и у чилищното образование, по мотивирано
предложение от кмета на община Плевен след
Решение № 395 по протокол № 22 от 17.12.2020 г.
на Общинския съвет – Плевен, Решение на Педагогическия съвет на Профилирана гимназия
с преподаване на чужди езици – гр. Плевен,
отразено в протокол № 11 от 3.07.2020 г., становище от Регионалното управление на образованието – Плевен, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-5726
от 13.11.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимост от даване име
на училището считано от 15.09.2021 г. определям
наименованието на Профилирана гимназия с
преподаване на чужди езици – гр. Плевен, както
следва: Профилирана гимназия с преподаване
на чужди езици „Димитър Димов“ – гр. Плевен,
община Плевен, област Плевен.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

2700

Министър:
Кр. Вълчев

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-32
от 21 април 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-144800-02.12.2020 г.,
вх. № 09-144825-02.12.2020 г. и вх. № 09-14483202.12.2020 г. от СГКК – Ямбол, и приложените
към тях документи и материали, определени по
чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.
на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистри, и за отстраняване на явна фактическа
грешка одобрявам изменението в кадастралната
карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Роза,
EKATTE 62921, община „Тунджа“, одобрени със
Заповед № РД-18-353 от 15.09.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 62921.2.629:
площ: 195 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 62921.67.235:
площ: 212 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 62921.74.250:
площ: 227 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
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поземлен имот с идентификатор 62921.22.305:
площ: 779 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 62921.22.306:
площ: 3225 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 62921.22.307:
площ: 890 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 62921.22.308:
площ: 10 874 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 62921.22.309:
площ: 1461 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 62921.22.310:
площ: 201 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 62921.22.311:
площ: 412 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 62921.38.331:
площ: 344 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 62921.40.624:
площ: 810 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 62921.40.625:
площ: 88 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 62921.40.626:
площ: 646 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 62921.40.627:
площ: 201 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 62921.41.624:
площ: 936 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 62921.41.625:
площ: 574 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 62921.43.653:
площ: 111 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 62921.44.625:
площ: 367 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 62921.1.25:
нива, собственост на Георги Павлев Додов, площ
преди промяната: 8100 кв. м, площ след промяната: 7987 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.1.26:
нива, собственост на Атанаска Димитрова Станева, площ преди промяната: 10 257 кв. м, площ
след промяната: 10 202 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.1.27:
нива, собственост на Станка Петрова Тодорова,
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площ преди промяната: 10 244 кв. м, площ след
промяната: 10 185 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.1.28:
нива, собственост на Мара Петкова Енева, площ
преди промяната: 11 203 кв. м, площ след промяната: 11 134 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.1.29:
нива, собственост на Тодора Стоилова Петкова,
площ преди промяната: 7999 кв. м, площ след
промяната: 7949 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.1.30:
нива, собственост на Петя Стоилова Бончева,
площ преди промяната: 7408 кв. м, площ след
промяната: 7362 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.1.31:
нива, собственост на „Розмил“ – ООД, площ преди
промяната: 21 602 кв. м, площ след промяната:
21 465 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.1.32:
нива, собственост на Диньо Маринов Люцканов,
площ преди промяната: 9689 кв. м, площ след
промяната: 9630 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.1.33:
нива, собственост на Донка Иванова Маринова,
площ преди промяната: 11 504 кв. м, площ след
промяната: 11 444 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.1.34:
нива, собственост на Диньо Стоилов Сарайдаров,
площ преди промяната: 11 498 кв. м, площ след
промяната: 11 450 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.1.35:
нива, собственост на Георги Господинов Георгиев,
площ преди промяната: 9152 кв. м, площ след
промяната: 9124 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.1.74:
нива, собственост на Яна Иванова Люцканова,
площ преди промяната: 19 006 кв. м, площ след
промяната: 18 981 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.1.93: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 33 702 кв. м, площ
след промяната: 47 110 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.1.200:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 3238 кв. м, площ след промяната:
3210 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.2.3:
нива, собственост на Димка Колева Пехливанова,
площ преди промяната: 5110 кв. м, площ след
промяната: 4486 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.2.4: нива,
собственост на ОУ „П. Хилендарски“ – Роза,
площ преди промяната: 221 621 кв. м, площ след
промяната: 216 032 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.2.93: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 14 492 кв. м, площ
след промяната: 21 685 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.2.203:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 146 кв. м, площ след промяната:
138 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 62921.2.204:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1056 кв. м, площ след промяната:
1028 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.2.618:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1439 кв. м, площ след промяната:
902 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.2.619:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 2735 кв. м, площ след промяната:
2377 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.2.628:
язовир, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 1795 кв. м, площ след промяната: 1548 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.4.212:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 6688 кв. м, площ след промяната:
6681 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.4.606:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 2786 кв. м, площ след промяната:
1265 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.5.83:
нива, собственост на Донка Атанасова Кръстенова, площ преди промяната: 5334 кв. м, площ
след промяната: 5181 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.5.85:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 5507 кв. м,
площ след промяната: 5473 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.5.86:
нива, собственост на Стоянка Динева Стоева,
площ преди промяната: 12 501 кв. м, площ след
промяната: 12 499 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.5.109:
нива, собственост на Стоил Йорданов Стоилов,
площ преди промяната: 9803 кв. м, площ след
промяната: 9782 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.5.207:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 7154 кв. м, площ след промяната:
5359 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.5.218:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 11 521 кв. м, площ след промяната:
1330 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.5.219:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1011 кв. м, площ след промяната:
1008 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.5.231:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 14 638 кв. м, площ след промяната:
14 607 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.5.246:
за селскостопански, горски, ведомствен път,

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 5354 кв. м, площ след промяната:
4305 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.5.840: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 48 095 кв. м, площ
след промяната: 67 243 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.28.42:
нива, собственост на Ивана Динева Чиликова,
площ преди промяната: 18 698 кв. м, площ след
промяната: 18 267 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.28.89:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5129 кв. м, площ след промяната: 5091 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.66.652:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 4851 кв. м, площ след промяната:
4830 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.67.1:
нива, собственост на Мара Павлова Гърбачева,
площ преди промяната: 50 595 кв. м, площ след
промяната: 50 149 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.67.111:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 2868 кв. м, площ след промяната:
2855 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.67.232:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 7427 кв. м, площ след промяната:
318 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.68.250:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 8987 кв. м, площ след промяната:
8959 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.73.222:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 5115 кв. м, площ след промяната:
4805 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.74.3:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 2564 кв. м, площ след промяната:
2287 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.74.11:
пасище, собственост на Калин Арсенов Арсенов,
площ преди промяната: 13 267 кв. м, площ след
промяната: 12 745 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.74.23:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 6839 кв. м, площ след промяната:
6768 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.74.58:
дере, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 949 кв. м, площ след промяната: 937 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.74.84: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 14 052 кв. м, площ
след промяната: 18 762 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.74.244:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
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собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1997 кв. м, площ след промяната:
1941 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.120.94:
неизползвана нива (угар, орница), собственост на
Йордана Митева Акова, площ преди промяната:
2910 кв. м, площ след промяната: 2853 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.120.96:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 489 кв. м, площ след промяната:
487 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.120.503:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 17 913 кв. м, площ след промяната:
17 038 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.120.605:
дере, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 7940 кв. м, площ след промяната: 7831 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.19.25:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 318 кв. м, площ след промяната: 305 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.19.26:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 3464 кв. м, площ след промяната:
2908 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.19.29:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 27 313 кв. м, площ след промяната:
24 665 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.19.274:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 4406 кв. м, площ след промяната:
4395 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.19.293:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1102 кв. м, площ след промяната:
1073 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.19.330:
напоителен канал, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 7201 кв. м, площ
след промяната: 7163 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.22.21:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 20 850 кв. м, площ след промяната:
4058 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.22.22:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 276 956 кв. м, площ след промяната:
274 340 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.22.44:
язовир, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 174 735 кв. м, площ след промяната: 174 649 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.22.67:
дере, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 1881 кв. м, площ след промяната: 1773 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.22.86: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 7228 кв. м, площ
след промяната: 8904 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 62921.23.23:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 30 734 кв. м, площ след промяната:
30 017 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.23.34:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 2876 кв. м, площ след промяната:
2671 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.23.86: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 11 305 кв. м, площ
след промяната: 15 793 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.23.291:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 3656 кв. м, площ след промяната:
3471 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.38.1:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 17 706 кв. м, площ след промяната:
17 253 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.38.2:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 10 891 кв. м, площ след промяната:
10 792 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.38.6:
нива, собственост на Доньо Желев Донев, площ
преди промяната: 6678 кв. м, площ след промяната: 6515 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.38.38:
отводнителен канал, собственост на Община
„Тунджа“, площ преди промяната: 401 кв. м, площ
след промяната: 395 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.38.87: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 9461 кв. м, площ
след промяната: 10 470 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.38.309:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 4340 кв. м, площ след промяната:
4292 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.38.312:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1078 кв. м, площ след промяната:
1038 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.38.314:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 3851 кв. м, площ след промяната:
3308 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.39.87: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 5154 кв. м, площ
след промяната: 5796 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.39.331:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 3148 кв. м, площ след промяната:
3017 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 62921.40.87: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 10 468 кв. м, площ
след промяната: 12 072 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.40.623:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 2716 кв. м, площ след промяната:
1334 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.41.87: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 19 436 кв. м, площ
след промяната: 19 933 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.41.623:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 5154 кв. м, площ след промяната:
5113 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.42.79:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 10 923 кв. м, площ след промяната:
10 486 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.42.652:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 7034 кв. м, площ след промяната:
7027 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.43.137:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 5292 кв. м, площ след промяната:
4642 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.43.652:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 2262 кв. м, площ след промяната:
1403 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.44.19:
нива, собственост на Генчо Колев Косев, площ
преди промяната: 5998 кв. м, площ след промяната: 5959 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.44.20:
нива, собственост на Диньо Панайотов Господинов, площ преди промяната: 3997 кв. м, площ
след промяната: 3939 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.44.29:
нива, собственост на ЗПК „Напредък“ и Пена
Динева Баева, площ преди промяната: 7989 кв. м,
площ след промяната: 7931 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.44.49:
нива, собственост на Дочо Митев Иванов, площ
преди промяната: 7259 кв. м, площ след промяната: 7243 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.44.624:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 3485 кв. м, площ след промяната:
1311 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.45.347:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 4334 кв. м, площ след промяната:
4332 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 62921.46.26:
нива, собственост на Донка Атанасова Кръстенова, площ преди промяната: 12 902 кв. м, площ
след промяната: 12 434 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.46.44:
нива, собственост на Стоян Желев Стоянов,
площ преди промяната: 3918 кв. м, площ след
промяната: 3780 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62921.46.361:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 907 кв. м, площ след промяната:
889 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 62921.1.209:
площ: 9274 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 62921.74.22:
площ: 2468 кв. м, пасище, земи по чл. 19, ал. 1
ЗСПЗЗ, стопанисвани от Община „Тунджа“.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

2876

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 68
от 4 февруари 2021 г.
На основание на чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и на нейната администрация и Решение на комисията по т. 15 съгласно протокол № 1 от 21.01.2021 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс и изиск
ванията на стандарт БДС EN 71-1:2014+A1:2018
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.4 „Изпитване на опън“
и т. 8.2 „Малки части“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на бебешко
боди с дълги ръкави и крачоли, в прасковенорозов цвят, с щампа пеперуди, като върху някои от
тях са залепени малки украшения, наподобяващи
стъкло, които лесно и безпроблемно могат да
бъдат отстранени. Предлага се за продажба с
етикет с информация на български език, както
следва: „МАГАЗИН УАНДА, БЕБЕ МИЛА 1930
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TON, Състав: 100 % памук, Пр. ТУРЦИЯ, ВН.
МИЛАМИ БЕБЕ ЕООД, цена“, на обратната
страна на етикета има следната информация:
„1930 SOMON, KELEBEKLI TULUM, Made in
Turkiye“, баркод 2017193020003, върху бодито е
пришит текстилен етикет с информация „TONGS
baby“, като стока, представляваща сериозен риск
и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
При извършена проверка от длъжностни лица
на РД – Монтана, с КП № К-2701102 от 7.10.2020 г.
в магазин за промишлени стоки „Уан Да 2“ в
гр. Видин, ул. Железничарска № 18, стопанисван
от „Шин Ин“ – ООД, ЕИК: 206014037, е установено предлагане за продажба на бебешко боди, за
което са възникнали съмнения, че може да бъде
опасно, поради което са взети проби.
Описание на стоката: Бебешко боди с дълги
ръкави и крачоли, в прасковенорозов цвят, с щампа
пеперуди, като върху някои от тях са залепени
малки украшения, наподобяващи стъкло, които
лесно и безпроблемно могат да бъдат отстранени.
Предлага се за продажба с етикет с информация
на български език, както следва:
МАГАЗИН УАНДА
БЕБЕ МИЛА 1930 TON
Състав: 100 % памук
Пр. ТУРЦИЯ
ВН. МИЛАМИ БЕБЕ ЕООД
Цена: 17,00 лв.
На обратната страна на етикета има следната
информация: „1930 SOMON, KELEBEKLI TULUM,
Made in Turkiye“, баркод 2017193020003. Върху бодито е пришит текстилен етикет с информация
„TONGS baby“.
С констативния протокол е указано на търговеца да представи документи за произход на
стоките.
На 12.10.2020 г. с ППД № К-69348 в офиса на
КЗП в гр. Видин от управителя на дружеството
е приета фактура № 0000000007 от 2.10.2020 г. с
доставчик: „Шин Ли“ – ООД, ЕИК: 206014101,
и преводно нареждане с дата на изпълнение
10.10.2020 г. Управителят на „Шин Ин“ – ООД,
който е и съдружник в „Шин Ли“ – ООД, е посочил, че бодитата са закупени от „МИЛАМИ
2012“ – ЕООД, с фа к т у ра № 0 0 0 0 0 03928 о т
25.09.2020 г., която е приета с ППД № К-69349 от
12.10.2020 г. във връзка с извършена предходна
проверка с констативен протокол № К-2701105 на
7.10.2020 г. в друг магазин за промишлени стоки
„Уан Да 1“ в гр. Видин, бул. Панония № 46, стопанисван от „Шин Ли“ – ООД. Към фактурата
са приложени 3 бр. фискални бонове, от които е
видно, че стоките са закупени от магазин 22 – 23
в София, ТЦ Илиянци 2.
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Във връзка с гореизложеното е извършена
насрещна проверка от служители на РД София в склад, намиращ се в София, Илиянци
2, магазин 22 – 23, стопанисван от „МИЛАМИ
2012“ – ЕООД. В хода на проверката е установено, че описаните стоки не се предлагат за
продажба. Предлагат се за продажба бебешки
бодита без дребни и лесно отделими частици.
Фактура № 0000003928 от 25.09.2020 г. е издадена
от проверяваното дружество. На 8.12.2020 г. с
ППД № К-0110087 в КЗП, РД – София, от пълномощник на дружеството е представена декларация, в която е вписано, че детските бодита са
артикули с дълъг или къс ръкав, но без крачоли.
В декларацията е вписано още, че артикулите
от предоставения снимков материал (бебешки
гащеризони) не са били предлагани и продавани
от „Милами 2012“ – ЕООД.
Стоките са във видимо несъответствие с
изискванията за безопасност съгласно БДС EN
71-1:2014+A1:2018 „Безопасност на играчки“, Част
1: Механични и физични свойства, т. 8.4 „Тест
за устойчивост на опън“ и т. 8.2 „Тест за малки
части“, тъй като лесно се отделят малки части и
тъй като отделените малки части влизат изцяло в
цилиндъра за малки части и съгласно направена
оценка на риска от отдел „ОКБС“, представляват сериозен риск за здравето на потребителите
(малки деца до 3 години).
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително
изпълнение на заповедта с цел да се защитят
животът и здравето на гражданите и да не се
допусне предлагането на стока на пазара в несъответствие с нормативно установените изисквания
за безопасност, което несъответствие би могло
да доведе до риск за живота и здравето на потребителя от нараняване на малки деца/бебета.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разход и т е по ск ла д и ра не т о, т ра нспор та,
изтеглянето от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на
производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
2717
ЗАПОВЕД № 71
от 4 февруари 2021 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на
потребителите към министъра на икономиката и
на нейната администрация и Решение на комисията по т. 15 съгласно протокол № 1 от 21.01.2021 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2,

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс и изиск
ванията на стандарт БДС EN 71-1:2014+A1:2018
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.4 „Изпитване на опън“
и т. 8.2 „Малки части“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на бебешко
боди с дълги ръкави и крачоли, в бледорозов
цвят, с декорации цвете и зайче, със залепени
върху тях малки украшения, наподобяващи стъкло, които лесно и безпроблемно могат да бъдат
отстранени, предлага се за продажба с етикет с
информация на български език, както следва:
„Уан Да“ 2 дрехи 1088, състав: 100% памук, пр.
МИЛАМ, Вн. „ШУН ФА ИМПОРТ“, на обратната
страна на етикета има следната информация:
„BABYBAL Kod 1088“, баркод 8678678610887,
към бодито има пришит текстилен етикет с информация „BABYBAL“, made in Turkey, състав и
символи за третиране и поддръжка, като стока,
представляваща сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаните в заповедта стоки по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоките съдържат.
Мотиви:
При извършена проверка от длъжностни лица
на РД – Монтана, с КП № К-2701105 от 7.10.2020 г.
в магазин за промишлени стоки „Уан Да 1“,
гр. Видин, бул. Панония № 46, стопанисван от
„Шин Ли“ – ООД, ЕИК: 206014101, е установено
предлагане за продажба на бебешко боди, за
което са възникнали съмнения, че може да бъде
опасно, поради което са взети проби.
Описание на стоката: Бебешко боди с дълги
ръкави и крачоли, в бледорозов цвят, с декорации цвете и зайче, със залепени върху тях малки
украшения, наподобяващи стъкло, които лесно и
безпроблемно могат да бъдат отстранени. Предлага се за продажба с етикет с информация на
български език, както следва:
„Уан Да“ 2 дрехи 1088
Състав: 100% памук
Пр. МИЛАМ
Вн. „ШУН ФА ИМПОРТ“
Цена: 15,50 лв.
На обратната страна на етикета има следната информация: „BABYBAL Kod 1088“, баркод
8678678610887. Към бодито има пришит текстилен
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етикет с информация „BABYBAL“, made in Turkey,
състав и символи за третиране и поддръжка.
С констативния протокол е указано на търговеца да представи документи за произход на
стоките.
На 12.10.2020 г. с ППД № К-69349 в офиса
на КЗП в гр. Видин от съдружник на търговеца
е приета фактура № 0000003928 от 25.09.2020 г.
с доставчик: „МИЛАМИ 2012“ – ЕООД, ЕИК:
202151768, с приложени 3 бр. фискални бонове,
от които е видно, че стоките са закупени от
магазин 22 – 23 в София, ТЦ Илиянци 2.
Във връзка с изложеното е извършена нас
рещна проверка от служители на РД – София,
в ск лад, намиращ се в Софи я, Или янци 2,
магазин 22 – 23, стопанисван от „МИЛАМИ
2012“ – ЕООД. В хода на проверката е установено, че описаните стоки не се предлагат за
продажба. Предлагат се за продажба бебешки
бодита без дребни и лесно отделими частици.
Фактура №0000003928 от 25.09.2020 г. е издадена от проверяваното дружест во. На 8.12.2020 г.
с ППД № К-0110087 в КЗП, РД – София, от
пълномощник на дружеството е представена
декларация, в която е вписано, че детските
бодита са артикули с дълъг или къс ръкав, но
без крачоли. В декларацията е вписано още, че
артикулите от предоставения снимков материал
(бебешки гащеризони) не са били предлагани и
продавани от „Милами 2012“ – ЕООД.
Стоките са във видимо несъответствие с
изискванията за безопасност съгласно БДС EN
71-1:2014+A1:2018 „Безопасност на играчк и“,
Част 1: Механични и физични свойства, т. 8.4
„Тест за устойчивост на опън“ и т. 8.2 „Тест за
малки части“, тъй като лесно се отделят малки
части и тъй като отделените малки части влизат
изцяло в цилиндъра за малки части и съгласно
направена оценка на риска от отдел „ОКБС“
представляват сериозен риск за здравето на
потребителите (малки деца до 3 години).
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително
изпълнение на заповедта с цел да се защитят
животът и здравето на гражданите и да не се
допусне предлагането на стока на пазара в несъответствие с нормативно установените изисквания
за безопасност, което несъответствие би могло
да доведе до риск за живота и здравето на пот
ребителя от нараняване на малки деца/бебета.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
Разход и т е по ск ла д и ра не т о, т ра нспор та,
изтеглянето от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на
производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 558
от 7 април 2021 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Лозинка“, разположена в землището на с. Лозенградци,
община Кирково, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за
подземните богатства (ред., ДВ, бр. 98 от 2018 г.),
§ 88 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ред., ДВ, бр. 79 от 2020 г.)
и протоколно решение по т. 19 от Протокол № 17
от заседанието на Министерския съвет на 24 март
2021 г. разрешавам на ЕТ „Лина – 07 – Владимир
Иванов“, с. Кирково, титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията, ЕИК 108015507, със
седалище и адрес на управление: област Кърджали,
община Кирково, с. Кирково, ул. Димитър Благоев № 23, да извърши за своя сметка проучване
на скалнооблицовъчни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Лозинка“, разположена в
землището на с. Лозенградци, община Кирково,
област Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,09 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Лозинка“
Координатна система БГС 2005, зона 35
№

2701

Х (m)

Y (m)

1.

4573518

365589

2.

4573597

366035

3.

4573400

366112

4.

4573321

365724

5.

4573425

365659
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РАЗРЕШЕНИЕ № 559
от 7 април 2021 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Крумовица“, разположена на територията на
община Крумовград, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 98 от 2018 г.),
§ 88 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.)
и протоколно решение по т. 18 от протокол
№ 17 от заседанието на Министерския съвет
на 24.03.2021 г. разрешавам на „Дънди Прешъс
Металс Крумовград“ – ЕА Д, ЕИК 122054432,
титуляр на разрешението, със седалище и адрес
на управление – България, област Кърджали,
община Крумовград, Крумовград 6900, ул. Христо
Ботев № 1, да извърши за своя сметка търсене и
проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за
подземните богатства, в площ „Крумовица“, разположена на територията на община Крумовград,
област Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е три години.
2. Размерът на площта е 180,90 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Крумовица“
Координатна система БГС 2005, зона 35
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№

Х (m)

Y (m)

6.

4595028.95

384666.67

7.

4595277.00

384572.45

8.

4596552.64

388674.59

9.

4595760.65

393362.52

10.

4593797.31

394414.86

11.

4593196.80

394757.80

12.

4592720.42

394751.14

13.

4592720.42

394523.07

14.

4592368.27

394523.07

15.

4592368.27

394746.21

16.

4592209.24

394743.98

17.

4590449.66

393764.15

18.

4590416.99

395619.02

19.

4584188.26

395513.87

20.

4582194.68

398896.08

21.

4581905.75

398759.15

22.

4578990.05

398319.23

23.

4576749.50

398543.70

24.

4576055.34

397739.28

25.

4578447.10

395876.57

26.

4578923.37

393480.88

27.

4576744.97

393385.95

28.

4577264.21

390550.73

29.

4579736.73

391487.32

30.

4581032.38

393495.38

31.

4582681.75

393486.74

32.

4582256.66

391344.70

33.

4581750.00

390599.52

34.

4581877.95

389725.76

35.

4582423.38

379717.48

36.

4583412.44

379938.20

37.

4584339.39

380475.34

38.

4589016.12

383188.36

№

Х (m)

Y (m)

1.

4592812.22

382434.25

2.

4593000.34

382716.31

3.

4593352.96

382751.69

39.

4592627.77

386889.09

4.

4593979.05

384761.15

40.

4593241.19

387297.88

5.

4594943.52

384390.57

41.

4591773.90

388439.35

Изключена площ
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№

Х (m)

Y (m)

42.

4590635.92

388321.34

43.

4590518.27

388201.10

78.

4594582.63

388437.06

44.

4590389.32

387848.89

79.

4594542.95

392961.44

80.

4592495.07

392985.26

81.

4592661.76

388699.00

Изключена площ
45.

4585738.49

383206.20

46.

4585792.65

383452.41

47.

4585462.72

383639.53

48.

4584852.12

383585.36

49.

4584901.36

383334.22

50.

4585344.55

383299.76

Изключена площ
51.

4586693.78

384432.34

52.

4586738.10

384486.50

53.

4586728.25

384589.90

54.

4586634.69

384678.54

55.

4586615.00

384806.57

56.

4586344.16

384870.59

57.

4586334.31

384934.61

58.

4586132.43

384959.23

59.

4586073.33

384777.03

60.

4585950.22

384757.33

61.

4585984.70

384550.52

62.

4586289.99

384437.25

Изключена площ
63.

4588748.96

383633.11

64.

4588297.25

384335.90

65.

4588281.53

386230.82

66.

4588333.85

386364.62

67.

4589005.84

386369.25

68.

4589833.04

387943.83

69.

4587748.88

389942.25

70.

4586633.61

389603.56

71.

4586454.58

387662.79

72.

4584654.10

388372.37

73.

4583960.74

387401.33

74.

4584243.07

387020.62

75.

4584830.45

386229.94

76.

4586557.03

386242.94

77.

4587205.60

383609.32

№

С Т Р. 1 2 7
Х (m)

Y (m)

Изключена площ
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ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ЗАПОВЕД № 382
от 23 април 2021 г.
Задълбочаването на демографската криза на
територията на община Генерал Тошево налага
оптимизиране мрежата от общинските детски
градини за по-целесъобразно разходване на финансовите ресурси.
Общинска детска градина „Слънчо“ – с. Преселенци, разполага с капацитет от 18 места,
като в началото на учебната 2020/2021 г. децата
по списък образец № 2 към НЕИСПУО (Национална електронна информационна система за
предучилищно и училищно образование) са 12,
или 67 % заетост на легловия фонд на детското
заведение. В резултат на движението през ноември 2020 г. групата остава под норматива на
Наредбата за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование (12 – 23 деца), а през февруари 2021 г.
в детската градина по списък образец остават да
се обучават 7 деца.
През последните три учебни години детската
градина функционира със списъчен състав по
списък образец № 2 между 10 – 12 деца. Един от
факторите, влияещи на посещаемостта и попълване на групата, са ниските доходи на по-голямата
част от семействата и невъзможността им да
покриват месечната такса. Друг основен фактор
е местоживеенето на децата. Над 80 % от тях
живеят в съседно на детската градина населено
място с. Горица, което затруднява ежедневното
им обхващане.
В детската градина е утвърден по списък
образец № 2 и назначен персонал общо 4 щатни
бройки, от които 2 педагогически и 2 непедагогически бройки, разпределени, както следва:
1 бр. директор с група, 1 бр. старши учител,
1 бр. помощник-възпитател, 0,5 бр. домакин
и 0,5 бр. готвач – разпределени между четири
физически лица.
Ниската раждаемост в населените места е
основен фактор, влияещ върху броя на децата в
групата, а оттам и невъзможността да се покрият
нормативите на Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и
училищното образование.
По данни на кметство с. Преселенци, кметство
с. Горица и кметство с. Малина през периода
2015 г. – 2019 г. децата, попадащи в обхвата на
предучилищното образование в с. Преселенци,
с. Горица и с. Малина, са общо 9.
Наредбата за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното
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образование определя норматив за съществуването
на група – минимум 12 деца. Това съответно е и
нормативът за средна месечна посещаемост. По
предоставените прогнозни данни за децата, които
ще посещават ДГ „Слънчо“ – с. Преселенци, през
предстоящата учебна година се констатира, че не
се покрива нормативът за сформиране на група.
От друга страна, най-близкото място, в което
децата биха могли да посещават детска градина
и да получават необходимите им образователновъзпитателни услуги, е детска градина – с. Василево, която се намира на 5 км от с. Преселенци.
Осигурен е ученически транспорт за учениците,
пътуващи към ОУ „Васил Левски“ – с. Преселенци. Същият ще се използва за извозването
на децата от с. Преселенци и с. Горица до детска
градина – с. Василево.
Предвид това и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1
и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация във връзка с чл. 310,
ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и влязло в сила Решение № 3-1
от 12.04.2021 г. на Общинския съвет – Генерал
Тошево, нареждам:
1. Считано от 1.07.2021 г. закривам детска
градина „Слънчо“ – с. Преселенци, община Генерал Тошево, с адрес: с. Преселенци 9558, код
по БУЛСТАТ 000841334.
2. Децата да се пренасочат от ДГ „Слънчо“ – с. Преселенци, към ДГ – с. Василево, като
им се осигури безплатен транспорт на основание
чл. 256, ал. 1, т. 10 от ЗПУО.
3. Задължителната документация на закритата
ДГ – „Слънчо“ – с. Преселенци, да се предаде с
приемно-предавателен протокол на съхранение в
ДГ – с. Василево, като се спазват нормативните
изисквания относно условията и реда за съхранение съгласно Закона за националния архивен фонд
и Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията
и документите в системата на предучилищното и
училищното образование. За целта да се състави
комисия, която да извърши инвентаризация, да
се опише цялата документация и да предаде с
приемно-предавателни протоколи на детска градина – с. Василево.
4. Цялото имущество – дълготрайни и краткотрайни материални активи, да се зачислят на
кметство с. Преселенци.
5. Трудовоправните отношения със закритата
детска градина „Слънчо“ – с. Преселенци, да се
уредят в съответствие с Кодекса на труда.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Румен Мунтянов – зам.-кмет, и Мария
Върбанова – директор на дирекция „Финанси,
бюджет и местни данъци и такси“ и главен счетоводител.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по
реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Добрич.
Препис от настоящата заповед да се връчи
надлежно на длъжностните лица за сведение и
изпълнение.
Кмет:
В. Димитров
2828
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ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 449
от 25 март 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и
чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – Горна Оряховица, реши:
1. Приема правния анализ, приватизационната
оценка и информационния меморандум на обект:
Урегулиран поземлен имот II – за фурна, кв. 107
по плана на гр. Долна Оряховица, община Горна
Оряховица, с площ 1500 кв. м, заедно с построената в него масивна едноетажна сграда с обща
площ 693 кв. м, състояща се от бивша баня с
площ 265 кв. м и бивша фурна с площ 428 кв. м,
съгласно АОС № 395/16.08.1999 г.
2. Продажбата на общинския нежилищен
имот по т. 1 да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. начална тръжна цена в размер 31 394,50 лв.
с ДДС общо, от които:
– 21 220,00 лв. – за „не нова сграда“, която е
освободена от ДДС;
– 5827,50 лв. – за „прилежащ терен“, който е
освободен от ДДС;
– 4347,00 лв. – за урегулиран поземлен имот
с ДДС;
3.2. стъпка за наддаване – 5 % от началната
тръжна цена в размер 1569,73 лв.;
3.3 депозитът за участие 20 % от първоначалната тръжна цена в размер 6278,90 лв. се
превежда по банкова сметка на общината IBAN
BG04FINV91503316803795, BIC код на „Първа
Инвестиционна Банка“ FINVBGSF, до 17 ч. на
14-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“;
3.4. тръжната документация се получава в
Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев
№ 5, стая 213; цената на тръжната документация е
150 лв. без ДДС, или 180 лв. с ДДС и се заплаща
в касата на общината (стая 108) преди получаване
на документацията; лицето, закупуващо тръжна
документация, следва да представи документ
за самоличност, а в случаите на представителство – документ, удостоверяващ представителната
му власт;
3.5. срок за закупуване на тръжна документация – до 17 ч. на 10-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
3.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – 17 ч. на 15-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
3.7. посещения и огледи на обекта могат да се
извършат всеки работен ден от 8 до 17 ч., но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работно
време след закупуване на документация;
3.8. търгът ще се проведе на 16-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 14 ч. в стая 205 на Община
Горна Оряховица;
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3.9. достигнатата тръжна цена на продадения
по т. 1 общински нежилищен имот да се заплати
еднократно или разсрочено в левове; при разсрочено плащане началната вноска не трябва
да е по-малка от 50 % от определената цена;
разсрочване на дължимата част – до 6 месеца
след датата на подписване на договора; лихвата
върху останалата дължима част е в размер ОЛП
плюс 10 пункта надбавка – от деня на сключването на договора за продажба до окончателното
изплащане на обекта.
4. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор за продажба на имота по т. 1.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и да назначи тръжна комисия за провеждането му.
6. Упълномощава кмета на община Горна
Оряховица да одобри протокола от проведения
търг, да определи спечелилия участник с решение
и да сключи договор за покупко-продажба.

2733

За председател:
Д. Костадинов

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 390
от 25 март 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26,
ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол
(ЗПСК) във връзка с чл. 5, ал. 3 от Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани
с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство (НВИДСППСПКВПП) реши:
I. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване, на общински нежилищен имот, както следва:
Поземлен имот с идентификатор 27499.223.531,
с площ 469 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Енина, община
Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-97 от
30.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК,
адрес: с. Енина, община Казанлък, област Стара
Загора, трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: за хранително-вкусовата промишленост, при съседи:
27499.223.618, 27499.223.403, 27499.501.2201; номер
на предходен план 0.531.
ІІ. Упълномощава кмета на община Казанлък
да извърши всички действия по провеждане на
процедури за възлагане чрез пряко договаряне
по реда на НВИДСППСПКВПП, изготвянето на
анализ и правно състояние, информационен меморандум, пазарна оценка, както и актуализация
на същите за имота по т. I.
ІІІ. Задължава кмета на община Казанлък след
изготвяне на разработките по т. II да ги предложи
за утвърждаване от Общинския съвет – Казанлък.

2703

Председател:
Н. Златанов
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АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 108
от 25 март 2021 г.
Определението е влязло в законна сила на
5.04.2021 г.
Административният съд – Велико Търново,
тричленен състав, в закрито съдебно заседание на
двадесет и пети март две хиляди двадесет и първа
година, в състав: председател: Георги Чемширов,
членове: Дианка Дабкова, Константин Калчев,
разгледа докладваното от съдия Дабкова адм.
дело № 174/2021 г. по описа на съда. При това,
за да се произнесе, съобрази следното:
Производство по реда на чл. 166, ал. 2 и 3 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
във връзка с чл. 180, ал. 2 от АПК.
Дело т о е образу вано по жа лба вх.
№ 1241/23.03.2021 г. в АСВТ./., подадена от кмета
на община Лясковец против Решение № 233 от
25.02.2021 г. на Общинския съвет – Лясковец, с
което е изменено Решение № 172 от 29.10.2020 г.
на същия общински съвет.
Жалбоподателят моли за отмяна на Решение
№ 233 от 25.02.2021 г. на Общинския съвет – Лясковец, като излага съображения, че същото е
незаконосъобразно поради липсата на мотиви,
допуснати съществени нарушения на процесуални
правила и противоречие с материалноправни
разпоредби.
В жалбата е включено и Искане за спиране
на оспореното Решение № 233 от 25.03.2021 г. на
Общинския съвет – Лясковец. Със съображения,
че в случая е налице висока степен на вероятност
предварителното му изпълнение да причини вреди, изразяващи се в накърняване на обществения
интерес при опазване на здравето на гражданите
и защита на потребителя.
След преценка на материалите по делото съдът
намира, че искането за спиране изпълнението
на визираното Решение на Об.Ст – Лясковец,
е процесуално допустимо. Заявено е заедно с
оспорване на акта, което е извършено в срок от
надлежно легитимирана страна, съгласно чл. 45,
ал. 5 от ЗМСМА.
С оспореното Решение № 233 от 25.02.2021 г.
са приети изменения на предходно решение на
общинския съвет с № 172 от 29.10.2020 г., касаещо разрешението и организацията на пазар в
с. Джулюница, община Лясковец. От съдържанието на решението и правните му последици е
видно, че същото има еднократно правно действие
и засяга неопределен брой лица. Доколкото това са
белезите на общ административен акт по смисъла
на чл. 65 от АПК, то оспорването му пред съд
се осъществява по правилата на чл. 179 и сл. от
АПК. В тази връзка чл. 180, ал. 1 от АПК гласи,
че подадената жалба не спира изпълнението на
общ АА. Но съществува законово регламентирана
възможност съдът да спре неговото изпълнение
съгласно чл. 180, ал. 2 от АПК. За основанията и
приложимия процесуален ред за разглеждане на
искане за спиране изпълнението законодателят
препраща към чл. 166, ал. 2 и 3 от АПК, като
приложението е съответно.
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Видът на производството не предполага размяна на книжа, нито оставяне без движение на
същото. Поради това, след преценка на наличните
материали по делото и тези, публично достъпни
в сайта на Община Лясковец – www.lyaskovetz.
bg, съдът намира, че искането за спиране изпълнението на оспорената заповед е частично
основателно по следните съображения:
Съдът може да спре изпълнението на оспорен
ОААкт, когато изпълнението му може да причини
значителна или трудно поправима вреда. Вреда,
която да е основание за спиране на изпълнението
разбирано като обезпечителната мярка. Да е противопоставима на обществения интерес, заради
който законодателят е допуснал предварително
изпълнение с презумпция, че съществуват някои
от предвидените в чл. 60, ал. 1 от АПК основания
за защитата му.
За да бъде уважено искане за спиране на
обжалвания общ административен акт, не е
достатъчно само посочване на правата и интересите, които биха били увредени. По своята
правна същност спирането на изпълнението на
оспорения административен акт представлява вид
обезпечителна мярка в административния процес,
целяща да се предотврати осъществяването на
разпоредените с обжалвания акт правни последици до приключване на спора относно неговата
законосъобразност. Прилагането на тази обезпечителна мярка изисква оспорващият да докаже
необходимост да бъде дадена временна защита
по отношение фактическото и правно положение
в обема до издаването на административния акт
с цел да се предотврати евентуалното настъпване
на значителни или труднопоправими вреди.
В случая, видно от съдържанието на оспореното Решение № 233 от 25.02.2021 г., промяната,
въведена в първоначалното Решение № 172, се
състои в следното:
1. между лицата по т. 4 от Решение № 172, които
могат да предлагат стоки на пазара, вече попадат
и нерегистрираните земеделски производители;
2. с промяната в т. 6 на Решение № 172 е отпаднало ограничението да се предлагат на пазара
дрехи втора употреба.
Оспорващият аргументира искането си за спиране на изпълнението на оспорения ОАА с две
групи съображения. Счита, че предлагането на
дрехи втора употреба на този пазар ще бъде, без
да се спазват здравните изисквания по Наредба
№ 27 от 16.08.2005 г., което ще доведе до риск за
здравето на гражданите. Счита, че възможността
на пазара да предлагат стоки производители на
земеделска продукция, които не са регистрирани
като земеделски производители по предвидения
ред, ще доведе до нарушение на Закона за счетоводството и правата на потребителите. Защото
тези производители не са задължени да отчитат
продажбите си чрез фискални устройства, поради
което потребителят няма да може да упражни
правото си на рекламация.
Доколкото приложението на чл. 166, ал. 2 и
3 от АПК в случая е съответно, а не буквално,
то при прилагането на цитираната норма трябва да се прецени дали защитата на интереса на
гражданите, които ще пазаруват, сочен от кмета
на общината, може да бъде противопоставима

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

на обществения интерес, стоящ в основата на
предварителното изпълнение на ОАА, и да го
преодолява. В тежест на молителя е да докаже
причинно-следствената връзка между изпълнението на обжалвания акт и високата вероятност от
настъпването на значителни или труднопоправими
вреди в сочените сфери – на общественото здраве,
на фиска и правата на потребителите.
Мотивите на предложеното изменение на
първоначално приетото Решение № 172 са видни
от предложение с вх. № 62/22.02.2021 г., изготвено от общинския съветник Тодор Димитров
Тодоров от ПП „Земеделски съюз „Александър
Стамболийски“. Същите се свеждат до това, че
регистрацията като ЗП е доброволен акт, а не
задължителна, и не следва да се ограничават
правата на нерегистрираните ЗП да реализират
продукцията си на този пазар, защото това е
дискриминация. Дрехите втора употреба общинският съветник пък определя като необходимост
за обедняващото население, при това намира, че
са с качество, по-добро от тези внос от Турция
или Китай.
Тези констатации следва да бъдат допълнени
с това, че общоизвестен за региона е фактът, че
такъв нерегламентиран пазар в с. Джулюница се е
провеждал и във времето преди общината да вземе
решение да го регулира. Очевидно инициативата
на гражданите и търговците се нуждае от това,
т.к. поставя въпроси, свързани с опазването на
общественото здраве, на хигиената на околната
среда и опазването на обществения ред. Това са
въпроси от местно значение, в правомощията
на общинския съвет, стоящи извън необходимия
контрол от съответните държавни органи пряко върху търговията, вкл. с хранителни стоки
и непреработена селскостопанска продукция и
изискванията за тяхното качество и безопасност за здравето на хората. В случая в АП има
податки, че тази инициатива е стимулирана от
предписание на ОДБХ, но същото не е приложено. Известно е и това, че селото е прочуто със
своето зеленчукопроизводство, което предполага,
че там земеделски стопани/производители от
региона ще се възползват да предложат част от
непреработената си селскостопанска продукция
директно на потребителите, т.к. има традиции
в тази връзка.
На база на тези предпоставки съдебният състав приема, че в интерес на производителите и
потребителите е директната доставка на плодове
и зеленчуци, отгледани в региона. Тези фермерски
пазари са цел, насърчавана от общата селскостопанска политика на ЕС, т.к. са действия на
местните власти в подкрепа на алтернативните
продоволствени мрежи, които предлагат здравословни и устойчиви храни, които се предлагат
на мястото, където са произведени. Виж в тази
връзка нормата на чл. 10а от ЗПЗП. Нормата
не е забранителна, както смята жалбоподателят, а насърчителна. Поради тези съображения
съдът приема, че организирането на този пазар
и провеждането му по принцип е в обществен
интерес. Същият няма да бъде негативно засегнат от това, че непреработена селскостопанска
продукция там ще предлагат и физически лица,
които не са регистриани като земеделски произ-
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водители. Това обстоятелство не е от естество да
предизвика увреждане на интересите на фиска
и потребителите поради следните съображения:
„Земеделски производители“ по смисъла на
§ 1, т. 1 от ДР на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) са физически
и юридически лица, които произвеждат непреработена и/или преработена растителна и/или
животинска продукция.
В Закона за данъците върху доходите на физическите лица, чл. 29, ал. 1, т. 2 е предвиден ред
за облагане на доходи от дейността на физичес
ките лица за производство на преработени или
непреработени продукти от селско стопанство
(включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство
(вк лючително от събиране на диворастящи
билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и
от рибно стопанство, като придобитите доходи
се намалят с 40 на сто разходи за дейността. В
същата норма в т. 1 е предвиден отделен ред за
облагане на лицата, когато са регистрирани земеделски стопани, за придобитите от тях доходи от
непреработена продукция от селско стопанство.
Следователно, в данъчния закон нормативно са
обхванати доходите и на двете категории физически лица, регистрирани и нерегистрирани като
земеделски стопани.
В Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани
подробно са уредени условията за регистрация
на лицата. Няма нормативно задължение всяко
лице – производител на селскостопански продукти, да извърши регистрация съгласно тази
наредба. Но регистрираните ЗП се възползват от
група привилегии, посочени в чл. 6 от същата
Наредба № 3 от 1999 г.
В чл. 2 от Търговския закон са посочени определени категории физически лица, които не
се смятат за търговци. Сред тях са физическите
лица, занимаващи се със селскостопанска дейност. Предвид цитираната разпоредба физическо
лице, произвеждащо продукти от селско стопанство, не е задължено да извършва тази дейност в
качеството си на юридическо лице или едноличен
търговец.
Всяко лице, осъществяващо професионална,
търговска, земеделска и друга дейност, което
реализира доход, следва да отчита същия с документи и по определен ред, уредени съгласно
действащото законодателство. Редът и начинът
за издаване на фискални касови бележки и за
установяване на дистанционна връзка с НАП са
определени с Наредба № Н-18 на Министерството
на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и
отчитане чрез фискални устройства на продажби
в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към
лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. В чл. 4 и 5 от Наредба № Н-18
са изброени дейностите, респективно лицата,
освободени от задължението за документиране
на продажбите си чрез фискални касови бележки
от фискално устройство. Така съгласно чл. 4, т. 2
от Наредба № Н-18 не съществува задължение за
регистриране чрез ФУ на продажби на собствена
и непреработена селскостопанска продукция от
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физически лица, които не са търговци по смисъла
на Търговския закон, с изключение на продажби
във или от търговски обекти в лицензираните
стокови борси, тържища или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и
тържищата или закрити помещения, като магазин,
склад или други подобни. Лицата, които не са
задължени да отчитат продажбите си чрез ФУ, за
отчитане на придобитите доходи следва да издават
документ с реквизитите на първичен счетоводен
документ съгласно Закона за счетоводството, като
вписват номер и дата на документа, стойност,
количество и вид на стоката/услугата, лицето,
получило стоката/услугата и др. Това може да
бъде – разписка, приходен ордер, протокол за предаване и изкупуване и др. (чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ).
Видно е от тази уредба, че съгласно данъчното
законодателство не е налице пречка физическо
лице, произвеждащо преработена и непреработена
селскостопанска продукция, да отчита и декларира
доходите, придобити от продажбата на същата. В
този ред на мисли предполагаемото увреждане на
интересите на фиска и потребителите, твърдяно
от оспорващия, не е свързано с възможността,
която предоставя т. 1 от оспореното Решение
№ 233 от 25.02.2021 г. на Об.Ст – Лясковец, на
пазара да търгуват и нерегистрирани земеделски производители. Същата е хипотетична и се
свързва с девиантно поведение на производителя търговец, който предлага селскостопанската
си продукция, без да спазва правилата, а не е
пряк резултат от предлагането є на пазара, т.е.
от самия ОАА. За тези нарушения правомощия
да следят, предотвратяват и санкционират имат
съответните държавни органи.
По изложените съображения съдът не намери
за основателно искането за спиране на оспореното
Решение № 233 от 25.02.2021 г. в частта по точка
първа от същото във връзка с т. 4 от Решение
№ 172, т.к. реална опасност за настъпване на
значителни и/или труднопоправими вреди от
участието на нерегистрирани земеделски стопани
на пазара в с. Джулюница молителят не е заявил,
нито доказал.
Не така стои въпросът относно предлагането
на дрехи втора употреба. Легална дефиниция
на юридическия термин е дадена в § 1 от ДР
на Наредба № 27 от 16.08.2005 г. за здравните
изисквания към дрехите втора употреба. Според Закона за здравето (вж. § 1, т. 10, буква „д“
от ДРЗЗ) дрехите втора употреба са „стоки със
значение за здравето на човека“, защото при неправилен подход към тяхното предлагане могат
да принесат вместо ползи вреди за здравето на
хората като източник на зараза или други здравни
причини. В тази връзка с нормата на чл. 1, ал. 3
от Наредба № 27 от 2005 г. е забранено пускането
на пазара, включително като хуманитарна помощ
или с благотворителна цел, на лично бельо и
бански костюми втора употреба, на дрехи втора
употреба за деца до едногодишна възраст и на
обувки втора употреба за деца до 34 номер включително. Разпоредбите на чл. 4 от същата наредба
изискват дрехите втора употреба да се предлагат
на потребителя изчистени и дезинфекцирани.
Според чл. 5, ал. 1 дрехите втора употреба, които
се пускат на пазара, включително като хума-
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нитарна помощ или с благотворителна цел, се
придружават от документ, удостоверяващ, че им е
извършена дезинфекция по термодезинфекционен,
химиотермодезинфекционен метод или с биоцид,
като се посочва методът на дезинфекция. При
обработка по химиотермодезинфекционен метод
или с биоцид се посочва и видът на използвания
биоцид. Документът за това обстоятелство се
издава от физическото или юридическото лице,
извършило дезинфекцията.
Видно е, че подходът на законодателя е такъв, че презюмира наличието на здравен риск
и високата вероятност от настъпване на увреди,
свързани с човешкото здраве и живот при търговията с дрехи втора употреба. Поради това не
е необходимо молителят да доказва тези вреди,
защото науката и човешкият опит потвърждават
това, което е възприел законодателят. Висока
вероятност от настъпване на значителни и/или
трудно поправими вреди, особено при положение, че правилата на местната администрация
не изтъкват тази опасност и тези изисквания.
Въведените изисквания за дезинфекция на дрехите втора употреба преди продажбата им е с цел
защита на общественото здраве и недопускане
предлагането и продажбата на такива, които
представляват здравен риск.
Съставът прие, че при обоснована от фактичес
ка страна и презюмирана от закона вероятност
да настъпят труднопоправими вреди за общественото здраве следва да се приеме съществуването
на материалноправно основание за спиране на
допуснатото по силата на закона предварително
изпълнение на оспорения административен акт
в тази му част по т. 2 от Решение № 233 във
връзка с т. 6 от Решение № 172 на общинския
съвет. Животът и здравето на гражданите са
безспорно висша ценност (защитавана от Конституцията – вж. чл. 52), противопоставима и съизмерима на охраняваните интереси с допуснатото
по силата на чл. 180, ал. 1 от АПК изпълнение
на общия административен акт и несъизмерима
с мотивите за предлагане на по-евтини дрехи с
по-добро качество.
Освен разместването на доказателствената
тежест, установена с чл. 170, ал. 1 от АПК, с
чл. 166, ал. 2 от АПК законодателят е въвел и
допълнително условие за спиране на изпълнението – наличието на нови обстоятелства, т.е.
такива, които не са съществували при приемането на оспореното решение. Тук е моментът
да посочим, че първоначалното Решение № 172
от 29.10.2020 г. на Об.Ст – Лясковец, е прието и
влязло в сила при коренно различна епидемична
обстановка. Понастоящем е общоизвестен факт
усложнената такава поради третата вълна на
пандемията от КОВИД-19. В тази връзка съдът
приема, че натрупването на фактори, повишаващи
риска за здравето на гражданите, е неприемливо.
В този смисъл и предвид националния локдаун и
втвърдяването на противоепидемичните мерки на
местно ниво съдът приема, че предварителното
изпълнение на Решение № 233 от 25.02.2021 г.
на Об.Ст в този му вид, в частта по т. 2 е много
вероятно да причини вреди за общественото
здраве, несъизмерими с онази част от интереса на обществото, свързана с предварителното
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изпълнение на ОАА. Това е ново обстоятелство
по смисъла на чл. 166, ал. 2, изречение последно
от АПК. Поради тези съображения съдът прие
искането за спиране изпълнението на оспорения
ОАА в тази му част по т. 2 от Решение № 233 от
25.02.2021 г. за основателно.
Воден от горното и на основание чл. 166, ал. 2
от АПК във връзка с чл. 180, ал. 2 от с.к., съдът
в посочения състав определи:
Спира изпълнението на Решение № 233 от
25.02.2021 г. на Общинския съвет – Лясковец, в
частта му по т. 2, свързана с промените в т. 6 от
Решение № 172 от 29.10.2020 г. на същия Об.Ст до
разрешаването на спора по законосъобразността
на първото от тях със сила на пресъдено нещо.
Оставя без уважение Искането за спиране на
Решение № 233 от 25.02.2021 г. на Общинския
съвет – Лясковец, в останалата му част.
Определението може да се обжалва с частна
жалба пред Върховния административен съд в
седемдневен срок от съобщаването му на страните.
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Председател:
Г. Чемширов

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
ЗАПОВЕД № 20053111
от 25 февруари 2021 г.
Софийският районен съд, 89 с-в, в закрито
заседание на същата дата в състав: председател:
Тодор Тодоров, като разгледа докладваното от
съдията гр. д. № 56907 по описа за 2020 г., за да
се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 560 и сл.
ГПК. Образувано е по молба на „Агенция Витоша“ – ЕООД, ЕИК 831654881, представлявано
заедно от Николай Андреев и Ива Стоянова – управители, със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. Сребърна № 21, с искане за обезсилване на:
1. 100 бр. купюри, обективиращи 1000 бр. акции, разделени по 10 бр. в купюра.
2. Обезсилване на временно удостоверение
№ 13 от 3.10.2006 г., удостоверяващо записването
на 99 000 бр. поименни акции,
всяка от капитала на „Радио Експрес“ – АД,
ЕИК 831053592, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Сребърна № 21.
В молбата се сочи, че на 3.10.2006 г. с решение на
съвета на директорите на „Радио Експрес“ (тогава
EAД) се издава временно удостоверение № 13 от
3.10.2006 г., удостоверяващо записани 99 000 бр. акции на името на „Антена България“ – ЕООД. На
3.11.2006 г. „Антена България“ – ЕООД, джиросва
на „Агенция Витоша“ временното удостоверение
№ 13 и 100 бр. купюри, обективиращи 1000 акции, разделени по 10 бр. акции в купюра, като
молителят придобива всички акции от капитала
на „Радио Експрес“ (тогава EAД) в размер на
100 000 лв. от предишния собственик „Антена
България“ – ЕООД.
Твърди се, че придобиването на акциите е
надлежно вписано на 3.11.2006 г. в книгата на
акционерите № 2, като молителят е лишен от
държането на временно удостоверение № 13 и на
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100 бр. купюри, които към настоящия момент са
изгубени за него. Счита, че е възможно ценните
книги да са унищожени поради непроявена грижа
от служители на „Агенция Витоша“. „Агенция
Витоша“ не разполага дори с копия на горните
ценни книжа, материализиращи участието му в
дружеството. След прехвърлянето им „Агенция
Витоша“ не е сключвала сделки с тях и няма
данни същите да са държани от трети лица или
да са правени опити за упражняване на правата
по тях от трети лица.
Съдът намира, че молбата отговаря на изиск
ванията на чл. 561 ГПК и на основание чл. 562
и 563 ГПК следва да се издаде настоящата заповед, като държателят на ценните книги бъде
поканен да заяви правата си над тях, а молбата
да се разгледа в открито заседание. По тези съображения съдът:
Кани държателя на временно удостоверение
№ 13 от 3.10.2006 г. за 99 000 бр. поименни акции и на 100 бр. купюри, обективиращи 1000
броя акции, разделени по 10 броя в купюра, от
капитала на „Радио Експрес“ – АД, да заяви по
настоящото дело правата си върху това временно
удостоверение и акции до съдебното заседание
на 10.05.2021 г. в 13,30 ч., когато ще се разгледа
молбата на „Агенция Витоша“ – ЕООД, и в случай че държателят не заяви правата си, същите
ще бъдат обезсилени.
Заповядва да не се издават акции и да не
се извършват плащания и прехвърляния на/по
гореописаните ценни книги.
Насрочва съдебно заседание за 10.05.2021 г. в
13,30 ч. – да се призове молителят.
Заповедта да се обнародва в неофициалния
раздел на „Държавен вестник“, като препис от
нея се постави на таблото за обявления в съда,
и да се изпрати на „Радио Експрес“ – АД.
Районен съдия:
Т. Тодоров
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18. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) и
§ 88 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ
(ДВ, бр. 79 от 2020 г.) открива производство по
предоставяне на разрешение за проучване на
строителни материали, подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ, в площ „Бенчовото“,
разположена в землищата на селата Седловина
и Широко поле, община Кърджали, област Кърджали, описана със следните гранични точки в
Координатна система БГС 2005, зона 35:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4610559

370574

2.

4610214

371312

3.

4609968

371176

4.

4609833

371156

5.

4609742

370427
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№

Х (m)

Y (m)

6.

4610114

370243

7.

4610314

370315

8.
4610486
370381
2798
19. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) и
§ 88 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ
(ДВ, бр. 79 от 2020 г.) открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване
на скалнооблицовъчни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ, в площ
„Биковото“, разположена в землищата на селата
Брусино, Планинец и Сборино, община Ивайловград, област Хасково, описана със следните
гранични точки в Координатна система БГС
2005, зона 35:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4596393

409724

2.

4595956

410741

3.

4595547

410860

4.

4595455

411023

5.

4595448

411649

6.

4595202

411486

7.

4595205

410986

8.

4595455

410988

9.

4595457

410738

10.

4595657

410739

11.

4595748

410029

12.
4596170
409589
2799
6. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-36
от 29.04.2021 г. за обект: Модернизация на Път
І-1 (Е 79) „п.в. Макреш – Ружинци“, участъци от
км 33+400 до км 47+000 и от км 47+000 до км
58+128.47, с изключение на мостовите съоръжения
при км 49+350 (над р. Скомля) и при км 54+120
(над р. Медовнишка/Барата), при условията на
чл. 60 на Административнопроцесуалния кодекс.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
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от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
2861
3. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-32 от 29.04.2021 г. за подобект: „Ново
въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV – основно от
п/ст „Провадия“ и резервно от далекопровод ВЛ
20 kV „Хотела“, на територията на: област Варна,
община Ветрино, землище с. Ветрино, и община
Провадия, землища на с. Златина, с. Петров дол
и гр. Провадия, част от обект „Разширение на
газопреносната инфраструктура на „Булгартранс
газ“ – ЕАД, паралелно на северния (магистрален)
газопровод до българо-сръбската граница“, с въвеждане на следните подетапи: „Подетап 1 – Основно захранване от п/ст „Провадия“, „Подетап
2 – Резервно захранване от далекопровод ВЛ
20 kV „Хотела“, „Подетап 3 – Оборудване и обзавеждане на трафопост на Компресорна станция
„Нова Провадия“ и газов генератор за резервно
захранване“, „Подетап 4 – Първична и вторична
комутация в килия № 19 „Гроздево“ от ЗРУ 20 kV
на п/ст „Провадия“, с допуснато предварително
изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното
изпълнение на разрешението за строеж може да
се обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
2870
3. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 от ЗСВ
20 свободни длъжности „съдия“ в апелативните
съдилища – наказателно отделение, както следва:
– А пелативен специализиран наказателен
съд – 4 свободни длъжности;
– Апелативен съд – София – 8 свободни длъжности;
– Апелативен съд – Пловдив – 2 свободни
длъжности;
– Апелативен съд – Бургас – 1 свободна длъжност;
– Апелативен съд – Варна – 1 свободна длъжност;
– Апелативен съд – Велико Търново – 3 свободни длъжности;
– Военно-апелативен съд – 1 свободна длъжност.
2. Определя на основание чл. 188, ал. 1 във
връзка с чл. 189, ал. 1 и 3 от ЗСВ 1 свободна
длъжност, която да се заеме след конкурс за
преместване в апелативните съдилища – наказателно отделение, както следва:
– А пелативен специализиран наказателен
съд – 1 свободна длъжност.
3. Определя на основание чл. 188, ал. 1 във
връзка с чл. 189, ал. 1 и 2 от ЗСВ 18 свободни
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длъжности, които да се заемат след конкурс за
повишаване в апелативните съдилища – наказателно отделение, както следва:
– А пелативен специализиран наказателен
съд – 3 свободни длъжности;
– Апелативен съд – София – 7 свободни длъжности;
– Апелативен съд – Пловдив – 2 свободни
длъжности;
– Апелативен съд – Бургас – 1 свободна длъжност;
– Апелативен съд – Варна – 1 свободна длъжност;
– Апелативен съд – Велико Търново – 3 свободни длъжности;
– Военно-апелативен съд – 1 свободна длъжност.
4. Обявява на основание чл. 180 от ЗСВ
конкурс по реда на чл. 189, ал. 1 и 3 от ЗСВ за
преместване и заемане на 1 свободна длъжност
„съдия “ в апелативните съдилища – наказателно
отделение, както следва:
– А пелативен специализиран наказателен
съд – 1 свободна длъжност.
На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите
за магистрати и за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт
в 14-дневен срок от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ кандидатите
подават лично или чрез писмено упълномощен
представител в администрацията на ВСС, гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12, заявление за участие
в конкурса (по образец).
С оглед спазване на въведените към момента противоепидемични мерки в страната и в
случай че същите се запазят, е препоръчително
заявления за участие да се подават по електронен път с квалифициран електронен подпис
на имейл адрес – vss@vss.justice.bg, или чрез
лицензиран пощенски оператор с известие за
доставяне (обратна разписка) в деловодството
на Висшия съдебен съвет (гр. София, ул. Екзарх
Йосиф № 12). Заявления, подадени след срока,
не се разглеждат. При подаване на заявлението
по пощата определяща е датата на пощенското
клеймо (датно клеймо) при изпращането. Към
заявлението се прилагат следните доку менти: служебна бележка по образец, издадена от
административния ръководител, удостоверяваща
към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в „Държавен вестник“ общия
юридически стаж на кандидата, прослуженото
време на заеманата длъжност, както и стажа в
съответната система на органите на съдебната
власт; кадрова справка от административния
ръководител на съответния орган на съдебната
власт (по образец), съпроводена с информация
за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет и справка
за разгледаните и приключените от кандидата
дела и преписки през последните три години
от дейността му; копие от три акта, изготвени
от кандидата през последните три години от
дейността му, по избрани от него разгледани и
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приключени дела и преписки; други документи
по негово желание, свързани с притежаваните
професионални и нравствени качества.
При провеждането на конкурс за преместване
конкурсната комисия взема предвид резултатите
от последното атестиране и проверките от погорестоящите органи на съдебната власт и от
Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните
от кадровото им дело и преценява разгледаните
и приключени дела и преписки, въз основа на
които прави обща оценка за притежаваните от
кандидатите професионални качества.
В случаите на преминаването на прокурор или
следовател на длъжност „съдия“ съгласно чл. 189,
ал. 4 от Закона за съдебната власт конкурсната
комисия задължително проверява познанията
на кандидата за заемане на длъжност в друг по
вид орган на съдебната власт чрез полагане на
писмен изпит по ред, определен в Наредба № 1
от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати
и за избор на административни ръководители
в органите на съдебната власт. Датата, часът и
мястото за провеждане на писмения изпит се определят от конкурсната комисия и се публикуват
на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
2834
32. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С210004-091-0000368/26.04.2021 г. възлага на
Крум Костаденов Карадачки, ЕГН 7405182862,
адрес: гр. Кюстендил, ул. Георги Тертер № 25А,
следните недвижими имоти: 1. самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 10447.513.111.1.18, с
площ 102,85 кв. м, ет. -1, намиращ се в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
10447.513.111 в гр. Велико Търново, ул. Рафаил
Попов № 14; предназначение на самостоятелния
обект: за склад, брой нива на обекта: 1, с граници
на същия етаж: 10447.513.111.1.19, под обекта: няма;
над обекта: 10447.513.111.1.15 и 10447.513.111.1.16;
2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10447.513.111.1.19, с площ 34,2 кв. м, ет. -1, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 10447.513.111 в гр. Велико Търново,
ул. Рафаил Попов № 14; предназначение на само
стоятелния обект: за склад, брой нива на обекта:
1, с граници: на същия етаж: 10447.513.111.1.18,
под обекта: няма, над обекта: 10447.513.111.1.16.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
2822
66. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, офис
Плевен, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот с
изх. № С210015-091-0000321 от 7.04.2021 г. възлага
на Ивелина Александрова Люцканова, адрес:
Варна, ул. Цар Асен № 30, ет. 03, ап. 9, следния
недви ж им имот: у рег улиран поземлен имот
в границите на урбанизираната територия на
с. Трънчовица с площ 1000 кв. м, с построените
в него масивна сграда в северната част на имота,
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състояща се от млекопункт с площ 22,7 кв. м,
склад за мебели с площ 72,30 кв. м, гараж с площ
30 кв. м и избено помещение 49 кв. м, паянтова
сграда (склад) 30,87 кв. м, масивна сграда (склад) в
източната част на имота с площ 56 кв. м, масивна
сграда в южната част на имота, състояща се от
склад с площ 108 кв. м, и навес с площ 38 кв. м,
намиращ се в с. Трънчовица, ул. Христо Ботев
№ 26, община Левски, област Плевен; поземлен
имот пл. № 481, квартал 26, парцел II, граници
на имота: улица, УПИ с № III-490 на Тома Илиев Брунков, УПИ с № ХХVI-482 – Красимира
Иванова Чанова, Стефан Ченов Чанов, УПИ
с № I-480 на Веско Ченов Чанов, Димитринка
Симеонова Чанова, за сумата 2222,22 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
2825
1. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък „Гара Волуяк – гара
Петърч“ в землището на гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Мирослав Димитров Йорданов, Камелия Борисова Костадинова и Румяна Войславова Мушатова, наследници на Сокол Веселинов
Илчин/Алексиев, собственик на имоти с идентификатори 38978.12.66 и 38978.12.65, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 38978.12.40, намиращ се в землището на
гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска
област, за постановяването на Решение № 96
от 4.02.2021 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2800
2. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък „Гара Волуяк – гара
Петърч“ в землището на гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Валери Иванов Миронов, Николай
Иванов Николов, Елена Димитрова Тодорова
и Димитър Андреев Рангелов, наследници на
Величко Младенов Цветанов, собственик на
имот с идентификатор 38978.733.418, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 38978.733.4, намиращ се в землището на
гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска
област, за постановяването на Решение № 96
от 4.02.2021 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2801
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5. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на
обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в
землището на с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Елена
Кирилова Костадинова, наследница на Ангел
Данаилов Крънчев, съсобственица на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 14163.4.151 и
14163.4.150, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.4.47,
поземлени имоти с идентификатори по КККР
14163.10.116 и 14163.10.115, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП с идентификатор
14163.10.23, и поземлени имоти с идентификатори
по КККР 14163.23.126 и 14163.23.125, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
идентификатор 14163.23.33, намиращи се в землището на с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 177
на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2642
6. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Ангел Иванов Пашалийски, наследник на Георги
Димитров Спасов, съсобственик на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 14163.4.153 и
14163.4.152, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.4.50,
намиращ се в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, за постановяването
на Решение № 177 на Министерския съвет от
2.03.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2643
7. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Надя Николаева Янкулова, наследница на Стоян
Атанасов Петров, съсобственица на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 14163.4.160 и
14163.4.159, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.4.54,
намиращ се в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, за постановяването
на Решение № 177 на Министерския съвет от
2.03.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2644
8. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Владимир Емануилов Стаменов и Александър
Емануилов Стаменов, наследници на Владимир
Томов Стаменов, съсобственици на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 14163.4.163 и
14163.4.162, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.4.57,
намиращ се в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, за постановяването
на Решение № 177 на Министерския съвет от
2.03.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2645
9. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Таня Данчова Кичукова, наследница на Зарко Иванов Стоев, съсобственица на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 14163.4.173 и
14163.4.172, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.4.63,
намиращ се в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, за постановяването
на Решение № 177 на Министерския съвет от
2.03.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2646
10. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната лини я Софи я – Пловдив, у част ък
Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово, област Пазарджик, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Спасов Кръстев и
Мариана Спасова Николова, наследници на Иван
Томев Стаменов, съсобственици на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 14163.4.175 и
14163.23.111, образувани съответно от имоти по
регистър към одобрен ПУП – ПП с идентификатори 14163.4.66 и 14163.23.23, намиращи се в землището на с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 177
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на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2647
11. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Модернизация на железопътната
линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Веселин Георгиев Христов и Пламен
Христов Христов, наследници на Стоян Христов
Димитров, съсобственици на поземлен имот с
идентификатор по КККР 14163.4.186, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
идентификатор 14163.4.69, намиращ се в землището на с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 177
на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2648
12. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица,
община Белово, област Пазарджик, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Георги Владимиров Филипов,
Кирил Ангелов Декер-Палийски, Георги Василев
Палийски, Димитър Тодоров Павлов и Десислава Атанасова Куманова, наследници на Ангел
Иванов Великин, съсобственици на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 14163.4.190,
14163.4.192 и 14163.4.191, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП с идентификатор
14163.4.71 и поземлени имоти с идентификатори
по КККР 14163.14.51 и 14163.14.50, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
идентификатор 14163.14.13, намиращи се в землището на с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 177
на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2649
13. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица,
община Белово, област Пазарджик, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
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ност съобщава на Татяна Ангелова Павлова,
Пресиана Ангелова Захариева и А лександър
Димитров Захариев, наследници на Александър
Димитров Захариев, съсобственици на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 14163.4.194 и
14163.23.128, образувани съответно от имоти по
регистър към одобрен ПУП – ПП с идентификатори 14163.4.72 и 14163.23.36, намиращи се в землището на с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 177
на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2650
14. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавн ата собственост съобщава
на Мария Ангелова Христоскова-Янкова, Славка
Стефанова Стефанова, Стоянка Златинова Стефанова, Росица Стефанова Павлова и Мариана
Стефанова Стефанова, наследници на Петър
Христов Илиев, съсобственици на поземлен имот
с идентификатор по КККР 14163.4.197, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
идентификатор 14163.4.73, намиращ се в землището на с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 177
на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2651
15. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавн ата собственост съобщава
на Валентин Йорданов Николов, наследник на
Ангел Николов Катранкьов, съсобственик на
поземлени имоти с идентификатори по КККР
14163.4.201, 14163.4.200 и 14163.4.199, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
идентификатор 14163.4.74, намиращ се в землището
на с. Габровица, община Белово, област Пазарджик, за постановяването на Решение № 177 на
Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2652
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16. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавн ата собственост съобщава
на Илиан Методиев Велчев, Диана Неделева
Анчева, Десислава Стоянова Анчева, Ивелина
Найденова Луджева, Кирил Димитров Луджев и
Николай Димитров Луджев, наследници на Георги
Анг. Тренкин (Георги Ангелов Тренкин), съсобственици на поземлени имоти с идентификатори
по КККР 14163.4.211 и 14163.4.210, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
идентификатор 14163.4.77, намиращ се в землището
на с. Габровица, община Белово, област Пазарджик, за постановяването на Решение № 177 на
Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2653
17. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавн ата собственост съобщава на
Александър Кирилов Захариев, Татяна Ангелова
Павлова, Пресиана Ангелова Захариева, Александър Димитров Захариев, Иванка Георгиева
Райчева и Райчо Георгиев Райчев, наследници
на Ангел Димитров Захариев, съсобственици на
поземлени имоти с идентификатори по КККР
14163.4.219, 14163.4.218 и 14163.4.217, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
идентификатор 14163.4.79, намиращ се в землището
на с. Габровица, община Белово, област Пазарджик, за постановяването на Решение № 177 на
Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2654
18. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Надеж да Максимова Тодорова, Борислав
Иванов Белчев и Гергана Христова Малечкова,
наследници на Кръстана Дим. Донева и Ст. Дим.
Малечков, съсобственици на поземлени имоти с
идентификатори по КККР 14163.4.222 и 14163.4.221,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП с идентификатор 14163.4.81, намиращ
се в землището на с. Габровица, община Белово,
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област Пазарджик, за постановяването на Решение
№ 177 на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админис
тративния съд по местонахождението на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
2655
19. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Валентин Йорданов Малинов, Мариана Ангелова
Костова и Валери Ангелов Костов, наследници
на Петър Стоименов Палийски, съсобственици
на поземлени имоти с идентификатори по КККР
14163.4.224, 14163.4.226, 14163.4.225 и 14163.4.223,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП с идентификатор 14163.4.85, намиращ
се в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, за постановяването на Решение
№ 177 на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админис
тративния съд по местонахождението на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
2656
20. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица,
община Белово, област Пазарджик, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Борислав Бориславов Тошев, Иван
Спасов Кръстев и Мариана Спасова Николова,
наследници на Стоимен Ангелов Кацаров, съсобственици на поземлени имоти с идентификатори
по КККР 14163.4.229 и 14163.4.228, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
идентификатор 14163.4.86, намиращ се в землището на с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 177
на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2657
21. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица,
община Белово, област Пазарджик, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цветана Ангелова Атанасова и
Ангел Костадинов Пейчев, наследници на Ангел
Христов Илиев, съсобственици на поземлен имот
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с идентификатор по КККР 14163.4.237, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
идентификатор 14163.4.89, намиращ се в землището на с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 177
на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2658
22. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Катя Кирилова Минова, Донка Трифонова Тачева
и Асен Димитров Тачев, наследници на Атанас
Хаджи Димитров, съсобственици на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 14163.5.30 и
14163.5.29, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.5.5,
намиращ се в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, за постановяването
на Решение № 177 на Министерския съвет от
2.03.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2659
23. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Стефка Стефанова Георгиева, Йордана Крумова
Крънчева, Станка Борисова Крънчева, Деница
Ангелова Крънчева, Елора Ангелова Крънчева,
Славка Костадинова Крънчева, Йордан Светославов Крънчев и Емил Иванов Гьонков, наследници на Крум Ангелов Гьонков, съсобственици
на поземлен имот с идентификатор по КККР
14163.5.32, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.5.6,
намиращ се в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, за постановяването
на Решение № 177 на Министерския съвет от
2.03.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2660
24. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица,
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община Белово, област Пазарджик, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мария Кирилова Божкова и
Екатерина Георгиева Николова, наследници на
Стоян Димитров Божков (Стоян Митров Костадинов), съсобственици на поземлени имоти с
идентификатори по КККР 14163.8.46 и 14163.8.45,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП с идентификатор 14163.8.16, намиращ
се в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, за постановяването на Решение
№ 177 на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админис
тративния съд по местонахождението на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
2661
25. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Цветанка Иванова Костова, наследница на Иван
Лазаров Шопски, съсобственица на поземлен имот
с идентификатор по КККР 14163.8.48, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
идентификатор 14163.8.17, намиращ се в землището
на с. Габровица, община Белово, област Пазарджик, за постановяването на Решение № 177 на
Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2662
26. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица,
община Белово, област Пазарджик, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на наследниците на Антон Стоичков
Палийски, собственици на поземлен имот с
идентификатор по КККР 14163.8.50, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
идентификатор 14163.8.18, намиращ се в землището на с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 177
на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2663
27. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Модернизация на железопътната
линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Сеп-

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

тември“ в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Юлия Георгиева Попчева, наследница
на Христо Стойчев Христосков, съсобственица
на поземлен имот с идентификатор по КККР
14163.8.52, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.8.27,
намиращ се в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, за постановяването
на Решение № 177 на Министерския съвет от
2.03.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2664
28. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Гергана Христова Малечкова, наследница на
Христо Георгиев Малечков, съсобственица на
поземлени имоти с идентификатори по КККР
14163.8.54 и 14163.8.53, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.8.31, намиращ се в землището на
с. Габровица, община Белово, област Пазарджик, за постановяването на Решение № 177 на
Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2665
29. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица,
община Белово, област Пазарджик, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Веселин Крумов Шопски и Иванка
Атанасова Василева, наследници на Иван Иванов Крънчев, съсобственици на поземлен имот
с идентификатор по КККР 14163.8.56, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
идентификатор 14163.8.32, намиращ се в землището на с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 177
на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2666
30. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железо-
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пътната линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица,
община Белово, област Пазарджик, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Василка Николова Малинова, Тодор
Георгиев Йорданов, Иван Ангелов Малинов, Валентин Йорданов Малинов и Николета Стоичкова
Малинова, наследници на Стоичко Михайлов
Маринов, съсобственици на поземлен имот с
идентификатор по КККР 14163.8.58, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
идентификатор 14163.8.35, намиращ се в землището на с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 177
на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2667
31. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Модернизация на железопътната
линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Татяна Ангелова Павлова, Пресиана
Ангелова Захариева, Иван Стефанов Шопски,
Александър Димитров Захариев и Иванка Георгиева Райчева, наследници на Димитър Захариев
Стоилков, съсобственици на поземлен имот с
идентификатор по КККР 14163.10.93, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
идентификатор 14163.10.3, намиращ се в землището на с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 177
на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2668
32. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Христина Василева Христева и Мариана Николова Касапова, наследници на Йордан Николов Трендафилов, съсобственици на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 14163.10.103 и
14163.10.102, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.10.7,
намиращ се в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, за постановяването
на Решение № 177 на Министерския съвет от
2.03.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2669
33. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Модернизация на железопътната
линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иванка Георгиева Райчева, наследница
на Райчо Димитров Черешаров, съсобственица
на поземлен имот с идентификатор по КККР
14163.10.93, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.10.3,
намиращ се в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, за постановяването
на Решение № 177 на Министерския съвет от
2.03.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2670
34. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Николина Стоименова Спасова, Димитър Славчов
Сотиров и Ивайло Славчев Сотиров, наследници
на Стоимен Димитров Кацаров, съсобственици
на поземлен имот с идентификатор по КККР
14163.10.125, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.10.35
и поземлени имоти с идентификатори по КККР
14163.10.142, 14163.10.141 и 14163.10.140, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
идентификатор 14163.10.49, намиращи се в землището на с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 177
на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2671
35. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица,
община Белово, област Пазарджик, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Олег Стефанов Иванов, Соня
Борисова Ласкова, Благовеста Войнова Палийска
и Катя Кирилова Минова, наследници на Иван
Стоянов Йовчев, съсобственици на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 14163.10.138 и
14163.10.137, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.10.44,
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намиращ се в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, за постановяването
на Решение № 177 на Министерския съвет от
2.03.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2672
36. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Лилка Стоянова Палийска, Катя Стоичкова Палийска и Стоян Стоичков Палийски, наследници
на Стоичко Иванов Палийски, съсобственици
на поземлен имот с идентификатор по КККР
14163.11.86, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.11.18,
намиращ се в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, за постановяването
на Решение № 177 на Министерския съвет от
2.03.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2673
37. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Николина Стоилова Сотирова и Христина Ангелова Сотирова, наследници на Славко Станков
Богданов, съсобственици на поземлен имот с
идентификатор по КККР 14163.11.102, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
идентификатор 14163.11.75, намиращ се в землището на с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 177
на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2674
38. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Георги Владимиров Филипов, Спас Петров
Анчев, Кирил Ангелов Декер-Палийски, Ангел
Василев Палийски, Георги Василев Палийски,
Димитър Тодоров Павлов, Йордан Александров
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Палийски, Николай Тодоров Матаков, Тодор
Николаев Матаков, Стефан Евстатиев Шопски,
Димитър Евстатиев Шопски, Илиян Методиев
Велчев и Йорданка Ангелова Церовска, наследници на Славко Станков Богданов, съсобственици
на поземлен имот с идентификатор по КККР
14163.12.19, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.12.1,
намиращ се в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, за постановяването
на Решение № 177 на Министерския съвет от
2.03.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2675
39. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Богдан Василев Русинов и Благовест Тихомиров
Ненчев, наследници на Стоян Александров Ненчев (Ненчов), съсобственици на поземлен имот
с идентификатор по КККР 14163.13.59, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
идентификатор 14163.13.35, намиращ се в землището на с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 177
на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2676
40. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Модернизация на железопътната
линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Генка Георгиева Михайлова, наследница
на Стойчо Михайлов Иванов, съсобственица
на поземлен имот с идентификатор по КККР
14163.14.40, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.14.6,
намиращ се в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, за постановяването
на Решение № 177 на Министерския съвет от
2.03.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2677
41. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септем-
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ври“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Диляна Тодорова Бесингер, Борис Методиев
Божков, Деница Методиева Мартинова, Деница
Ангелова Крънчева, Елора Ангелова Крънчева
и Йордан Светославов Крънчев, наследници
на Арангел Георгиев Крънчев, съсобственици
на поземлен имот с идентификатор по КККР
14163.15.48, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.15.22,
намиращ се в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, за постановяването
на Решение № 177 на Министерския съвет от
2.03.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2678
42. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Диана Георгиева Тотева, наследница на Георги
Иванов Тотев, съсобственица на поземлен имот
с идентификатор по КККР 14163.15.52, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
идентификатор 14163.15.24, намиращ се в землището на с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 177
на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2679
43. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Надка Кирилова Станчева, Николинка Стоилова
Сотирова и Христина Ангелова Сотирова, наследници на Димитър Василев Крънчев, съсобственици
на поземлен имот с идентификатор по КККР
14163.15.54, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.15.27,
намиращ се в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, за постановяването
на Решение № 177 на Министерския съвет от
2.03.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2680
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44. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Модернизация на железопътната
линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Гергана Христова Малечкова, Димитър
Славчов Сотиров и Ивайло Славчев Сотиров,
наследници на Лазарина Димитрова (Иванова)
Кацарова, съсобственици на поземлен имот с
идентификатор по КККР 14163.15.56, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
идентификатор 14163.15.29, намиращ се в землището на с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 177
на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2681
45. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Донка Трифонова Тачева и Асен Димитров Тачев,
наследници на Ангел Стойчев Тачев, съсобственици на поземлен имот с идентификатор по КККР
14163.15.58, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.15.31,
намиращ се в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, за постановяването
на Решение № 177 на Министерския съвет от
2.03.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2682
46. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Модернизация на железопътната
линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Костадинка Георгиева Велчева и Вера
Светославова Стефанина, наследници на Георги
Хаджи Димитров, съсобственици на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 14163.15.61 и
14163.15.60, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.15.32,
намиращ се в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, за постановяването
на Решение № 177 на Министерския съвет от
2.03.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2683
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47. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Марияна Цветанова Тодорова и Зина Цветанова Панайотова, наследници на Иван Николов
Трендафилов, съсобственици на поземлен имот
с идентификатор по КККР 14163.15.63, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
идентификатор 14163.15.33, поземлени имоти с
идентификатори по КККР 14163.15.70, 14163.15.69
и 14163.15.68, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.15.35
и поземлен имот с идентификатор по КККР
14163.23.121, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.23.30,
намиращи се в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, за постановяването
на Решение № 177 на Министерския съвет от
2.03.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2684
48. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община Белово,
област Пазарджик, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Георги Василев Тачев, наследник на Александър
Николов Цветанов, съсобственик на поземлен
имот с идентификатор по КККР 14163.23.28 и по
регистър към одобрен ПУП – ПП, намиращ се в
землището на с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 177
на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2685
49. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Модернизация на железопътната
линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стефка Стефанова Георгиева, Йордана
Крумова Крънчева, Станка Борисова Крънчева,
Деница Ангелова Крънчева, Елора Ангелова
Крънчева, Славка Костадинова Крънчева и Йордан Светославов Крънчев, наследници на Крум
Ангелов Гьонков, съсобственици на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 14163.26.9911,
14163.26.9912, 14163.26.9910 и 14163.26.9909, образувани от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с идентификатор 14163.26.77, намиращ се в зем-
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лището на с. Габровица, община Белово, област
Пазарджик, за постановяването на Решение № 177
на Министерския съвет от 2.03.2021 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
2686
50. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Модернизация на железопътната
линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Илиян Методиев Велчев, наследник на
Стоимен Георгиев Анчев (Анчов), съсобственик
на поземлен имот с идентификатор по КККР
14163.35.165, образуван от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с идентификатор 14163.35.5,
намиращ се в землището на с. Габровица, община
Белово, област Пазарджик, за постановяването
на Решение № 177 на Министерския съвет от
2.03.2021 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2687
11. – Техническият университет – София, обявява конкурс за Колеж – Сливен, за академична
длъжност главен асистент по професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
специалност „Икономика и управление“ – един
за нуждите на Колеж – Сливен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“,
тел. 044 667 323.
2786
13. – Техническият университет – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалност „Автоматизирани системи
за обработка на информация и управление (в
комуникациите)“ – един към катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в Техническия университет – София,
във факултетната канцелария на ФТК – каб. 1254,
тел. 02/965 22 72.
2790
3. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за
заемане на академичните длъжности: главен
асистент по професионално направление: 1.2.
Педагогика (Информационни и комуникационни технологии в образованието) – един; 1.2.
Педа г ог и к а (С оц иа л на педа г ог и к а) – ед и н;
1.2. Педагогика (Педагогически технологии за
овладяване на музикалните дейности в детската градина и началното училище) – един; 1.3.
Педагогика на обучението по… (Методика на
обучението по техника и технологии) – един; 3.2.
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Психология (Криминална и юридическа психология) – един; 3.2. Психология (Педагогическа
и възрастова психология) – един; 3.4. Социални
дейности – един; 3.6. Право (Гражданско и семейно право) – двама; 3.6. Право (Административно
право и административен процес) – един; 3.6.
Право (Международно право и международни
отношения (Външнополитическо прогнозиране) – един; 5.1. Машинно инженерство (Процеси
в промишлеността (Ергономия и промишлен
дизайн) – един; 5.1. Машинно ин женерст во
(Процеси в промишленост та (Тех нологи я и
организация на шевното производство) – един;
5.3. Комуникационна и компютърна техника
(Комутационни системи) – един; 7.4. Обществено
здраве (Кинезитерапия (Кинезитерапия в педиатрията) – един; 7.4. Обществено здраве (Кинезитерапия (Кинезитерапия в неврологията) – един;
8.2. Изобразително изкуство (Мода (Теория и
история на модата и моден проект) – един; 8.2.
Изобразително изкуство (Мода (Художествено
проектиране на облеклото) – един; 8.2. Изобразително изкуство (Мода (Моделиране и конструиране на облеклото) – един; 8.4. Театрално
и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство
и телевизия (Филмово и телевизионно операторство) – един; 9.1. Национална сигурност – един;
доцент по професионално направление: 1.3.
Педагогика на обучението по… (Методика на
обучението по физика) – един; 2.2. История и
археология (Документалистика, архивистика,
палеографика (вкл. историография и източникознание (Архиви на жени) – един; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория
и история на културата (Сакрално пространство
и обредна система от българската народна култура) – един; 4.2. Химически науки (Органична
химия) – един; 4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека (Физиология на
физическото натоварване и спорта) – един; 8.3.
Музикално и танцово изкуство (Саунд дизайн
във визуалните изкуства) – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, ет. 1, стая
106, тел. (073) 588 566.
2840
4. – Великотърновският университет „Св. св.
Кирил и Методий“ обявява конкурси за: професори
по: област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология
(Съвременен български език – стилистика, лингвокултурология, етнопсихолингвистика) – един;
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.6. Право (Обща теория на правото) – един;
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.5. Математика (Геомет ри я и
топология) – един; област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление
8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и
изобразително изкуство – Графичен дизайн и визуални комуникации) – един; доценти по: област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – един; област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социална
педагогика, Специална педагогика) – един; област
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на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по… (Методика на обучението по
история) – един; област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия (Теория на познанието и
критичeско мислене в социален контекст) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.3. Философия (Философия на Новото време и философска
антропология) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.2. Психология
(Социална психология) – един; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.4. Социални
дейности (Организация и управление извън сферата на материалното производство – Социална
политика и социална икономика) – един; област
на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство
(Изкуствознание и изобразително изкуство – Рисуване) – един; област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – Скулптура) – един; главни
асистенти по: област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието
и дидактика), за нуждите на Педагогическия
колеж – Плевен – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по…
(Методика на обучението по български език
и литература в детската градина и началното
училище), за нуждите на Педагогическия колеж – Плевен – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по…
(Методика на обучението по математика) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология (Испански език – Съвременен испански
език) – един; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Славянски езици – Съвременен
руски език) – един; област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия (Логика и философия на
правото) – един; област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Обща
психология) – един; област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Наказателно
процесуално право) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.9. Туризъм – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават в
ректората, отдел „Човешки ресурси“, стаи 307 и
305, тел.: 062/618-308 и 062/618-368.
2725
45. – На ц иона л н и я т военен у н и верси те т
„Васил Левски“ – гр. Велико Търново, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
главен асистент от област на висшето образование
5. Технически науки, професионално направление
5.13. Общо инженерство, научна специалност
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„Колесни, верижни машини и логистика“, за нуждите на първично звено катедра „Управление на
ресурси и технологии“ на приемащо структурно
звено факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил
Левски“ – едно място за военнослужещ. Условията
по конкурса, изискванията към кандидатите и
необходимите документи за кандидатстване по
конкурса са обявени със заповед на министъра на
отбраната № ОХ-287 от 6.04.2021 г. и в обявата на
сайта на университета, линк: https://www.nvu.bg/
bg/node/456. Срок за подаване на документи – 2
месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи се подават в регистратурата
за некласифицирана информация на университета
във Велико Търново. Тел. за контакт: 062/618822,
в. 62364.
2606
38. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве,
специалност „Социална медицина“ – един за
катедра „Общественоздравни науки“ на ФОЗ,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Медицинския
университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
2759
48. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професиона лно направление 7.1. Медицина,
специалност „Психиатрия“ – един за катедра
„Психиатрия и медицинска психология“ за нуждите на Отделението за диспансерно наблюдение
на болни с психични заболявания на УМБАЛ
„Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
2760
49. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професиона лно направление 7.1. Медицина,
специалност „Токсикология“ – един за катедра
„Фармакология и токсикология“ за нуж дите
на Клиниката по клинична токсикология на
УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат,
ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
2761
214. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност професор в професионално направление 8.1. Теория на изкуствата,
научна специалност „Изкуствознание и изобразителни изкуства (изобразителни изкуства и синтез
с архитектурата)“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в училището, София 1373, ул. Суходолска № 175, тел. 02/80 29 190.
2702
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111. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, обявява конкурс за
приемане на редовни докторанти по държавна
поръчка за учебната 2020 – 2021 г. в съответствие
с Решение № 332 от 14.05.2020 г. на Министерския
съвет по следните научни специалности: вирусология – 4; имунология – 2; микробиология – 5;
паразитология и хелминтология – 2; епидемиология – 3, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Кандидатите подават
следните документи: 1. заявление до директора
за участие в конкурса; 2. автобиография (европейски образец със снимка); 3. нотариално заверено
копие на дипломата за завършена образователноквалификационна степен „магистър“ и приложението към нея; 4. удостоверение за признато
висше образование, ако дипломата е издадена
от чуждестранно висше училище; 5. документ
за трудов стаж, ако има такъв; 6. медицинско
свидетелство; 7. свидетелство за съдимост; 8.
списък на публикациите, ако има такива; 9. сертификат за компютърни умения; 10. сертификат
или диплома за владеене на чужди езици; 11. две
снимки; 12. други документи, удостоверяващи
интересите и постиженията в съответната научна
област. Документи се подават в Учебния отдел
на НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов № 26,
тел. за справки: 02/846-83-07.
2821
112. – Институтът по инженерна химия при
БАН – София, обявява конкурси за заемане на
академична длъж ност: професор по професионално направление 4. 2. Химически науки
(Процеси и апарати в химичната и биохимичната
технология) за нуждите на лаборатория „Преносни процеси в многофазни среди“ – един; доцент
по професионално направление 4. 2. Химически
науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория
„Преносни процеси в многофазни среди“ – един,
двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи за участие в
конкурсите се приемат в Института по инженерна химия – БАН, на адрес: София, п.к. 1113,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, стая 118, тел. 02 979
3288, личен състав, или на e-mail: office@iche.bas.
bg, office_iche@bas.bg.
2608
76. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент по
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност
„Математическа логика“ (Приложна логика) за
нуждите на ИМИ – БАН, със срок 2 месеца от
обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
Документи – в отдел „ЧР“ на института, София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-48.
2772
61. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30
от ЗПСК обявява, че през февруари и март
2021 г. са извършени следните продажби: през
февруари 2021 г.: поземлен имот с идентификатор
07598.305.1048 заедно със сгради с идентификатори:
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07598.305.1048.1, 07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3,
07598.305.1048.4, 07598.305.1048.5 и 07598.305.1048.6
(представляващ УПИ VI-1633, кв. 55), гр. Бяла,
област Варна, ул. Цар Самуил № 10, обособена част от имуществото на „Софийски имоти“ – ЕАД, продаден на „Експресия груп“ – ООД,
представлявано от Атанас Георгиев Калоферов,
за 85 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 17 000 лв.;
продажната цена на обекта с ДДС е в размер
102 000 лв., изплатени изцяло от купувача; през
март 2021 г.: самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.600.2153.1.104 (ателие № 4),
София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Градинарска
№ 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, продаден на Ивет
Тодорова Тодорова за 17 500 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС
(чл. 45, ал. 3 от ЗДДС).
2726
54. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 11 от ЗУТ (предишна ал. 10 – ДВ, бр. 16 от
2021 г.) във връзка с чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП): изменение на план за регулация
(ИПР) по реда на чл. 17 от ЗУТ на м. С. Иваняне – разширение-изток, район „Банкя“, в обхват:
улица от о.т. 311а до о.т. 32н (ул. Св. св. Кирил
и Методий); от кв. 35 – УПИ XXXII-528, XXXI382, ХХХ-649, 562, XXIX-648, 562, XXVIII-461,
562, XXVII-477, XXVI-668, XXII-628, XXI-421,
ХХ-421, XIX-421 и ХVIII-420, 421 – „за училище
и жил. строителство“; план за регулация и застрояване (ПРЗ) по реда на чл. 16 от ЗУТ на м.
С. Иваняне – разширение-изток, район „Банкя“,
и придружаващите го план-схеми по части: Електроснабдяване, водоснабдяване и канализация,
схема – вертикално планиране, пазарни оценки и
протокол № ЕС-ПО-05 от 16.04.2021 г. на комисията за определяне на пазарни оценки на поземлени
имоти по реда на чл. 16, ал. 4 от ЗУТ в обхват
неурегулирана територия: от север ул. Св. св.
Кирил и Методий и от кв. 35 от м. С. Иваняне;
от изток ул. Леденик; от юг река Иванянска; от
запад кв. 19б и кв. 6 от м. С. Иваняне, район
„Банкя“, съгласно указаните обхвати в графичните
материали към ПУП, които са изложени в район
„Банкя“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до главния архитект на Столичната
община чрез район „Банкя“.
2744
201а. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на улична регулация (ПУП – изменение
на ПУР) на ул. Гарата (ПИ 21498.350.685 по КК на
гр. Добринище) в частта до ул. Борис Парапунов
и ул. Незнаен воин по плана на гр. Добринище,
община Банско, област Благоевград. Документацията по изработения проект е на разположение
всеки работен ден в стая № 309 в сградата на
Община Банско. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
2525
5. – Община Благоевград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за нов въздушен ел. провод 20 kV от
съществуващ стълб 20 kV в землището на с. Бучино до махала Сиврийска – землище с. Лисия,
община Благоевград, засягащо и ограничаващо
ползването на имоти с идентификатори 07168.9.15
(нива – частна собственост), 07168.9.492 (местен път – общинска собственост), 07168.5.494
(полски път – общинска собственост), 07168.8.2
(нива – частна собственост), 07168.5.208 (нива – общинска собственост), 07168.3.13 (нива – частна
собственост), 07168.3.14 (нива – частна собственост), 07168.3.15 (нива – частна собственост),
07168.4.508 (полски път – общинска собственост),
07168.3.16 (нива – частна собственост), 07168.3.17
(нива – общинска собственост), 07168.42.535 (полски път – общинска собственост), 07168.42.194
(пасище – общинска собственост), 07168.42.534
(полски път – общинска собственост), 07168.42.1
(пасище – общинска собственост), 07168.42.3
(нива – общинска собственост), 07168.42.532 (полски път – общинска собственост), 07168.63.193
(н и в а – ч а с т н а с о б с т в е н о с т), 0 716 8 . 6 3. 6 53
(нива – общинска собственост), 07168.63.169 (пасище – общинска собственост), 07168.63.540 (полски
път – общинска собственост), 07168.63.168 (пасище – общинска собственост), землище с. Бучино,
община Благоевград, и имоти с идентификатори
43863.100.644 (пасище – общинска собственост),
43863.1.645 (произв. на ел. енерия – частна собственост), 43863.100.664 (овощна градина – общинска собственост), 43863.100.665 (овощна градина – частна собственост), 43863.100.666 (овощна
г радина – частна собственост), 43863.10 0.668
(пасище – общинска собственост), 43863.100.667
(изос та вена н и ва – общ и нск а собс т венос т),
43863.1.669 (полски път – общинска собственост),
43863.100.686 (пасище – общинска собственост),
43863.1.247 (полски път – общинска собственост),
43863.1.1679 (пасище – общинска собственост),
43863.1.1683 (пасище – общинска собственост),
43863.100.699 (пасище – общинска собственост),
землище с. Лиси я, община Благоевград. 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
до общинската администрация – Благоевград.
Проектът се намира в стая 219 в сградата на
Община Благоевград.
2784
491. – Община гр. Божурище, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен
обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до
имот № 18174.22.20, м. Шеовица, с. Гурмазово,
община Божурище, в обхват част от полски път
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с идентификатор № 18174.22.145 по КККР на
с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със
Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Изработеният проект
за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2704
492. – Община гр. Божурище, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен
обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до
имот № 18174.21.66, м. Новините, с. Гурмазово,
община Божурище, в обхват част от полски пътища
с идентификатори № 18174.21.108 и № 18174.21.58
по КККР на с. Гурмазово, община Божурище,
одобрени със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на
изпълнителния директор на АГКК. Изработеният
проект за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в
Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2705
878. – Община гр. Божурище, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен
обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп
до имот № 77246.30.59, м. Бачище, с. Хераково,
община Божурище, в обхват част от полски път
с идентификатор № 77246.30.64 по КККР на
с. Хераково, община Божурище, одобрени със
Заповед № РД-18-30 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Изработеният проект
за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2706
5. – Община Ветово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – изменение плана за регулация на урегулиран поземлен имот ХVІІ – озеленяване, в кв. 27,
като от него се обособяват два нови урегулирани
поземлени имота: УПИ І-532 – за озеленяване,
и УПИ VIII-669 – за озеленяване, и подробен
устройствен план – изменение плана за улична
регулация от о.т. 100 до о.т. 101, от о.т. 101 до
о.т. 113, от о.т. 103 до о.т. 109 и обособяване на
нови квартали: кв. 27, кв. 27а и кв. 27б в с. Кривня,
община Ветово, област Русе. Проектът се намира
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в сградата на общинската администрация, ет. 1,
стая № 4, отдел „Устройство на територията“.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2766
43. – Община Габрово на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени
помощен план, план на новообразуваните имоти и регистър на имотите към тях за земите,
предоставени за ползване на граждани въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗРЗСПЗЗ,
за следните землища: с. Гръблевци – ЕКАТТЕ:
17991; с. Поповци – ЕКАТТЕ: 57675; с. Драгановци – ЕКАТТЕ: 23159, с. Донино – ЕКАТТЕ: 22959,
и гр. Габрово – ЕКАТТЕ: 17218, на територията
на община Габрово, които са изложени в общината. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
общината.
2748
2. – Община Девня на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за присъединителен
газопровод от ГРС „Девня“ до т. 29 от присъединителен газопровод първа част, с Разрешение
за строеж № 1/4.01.2018 г., от ТЕЦ „Девен“ до
Завод за полипропиленово фолио, собственост на
„Пластхим-Т“ – АД, засягащ ПИ 20482.152.6, ПИ
20482.152.8, ПИ 20482.153.5, ПИ 20482.154.49, ПИ
20482.154.50, ПИ 20482.185.13, ПИ 20482.186.9, ПИ
20482.245.10, ПИ 20482.247.31, ПИ 20482.247.32, ПИ
20482.247.34, ПИ 20482.247.35, ПИ 20482.247.38, ПИ
20482.247.39, ПИ 20482.247.41, ПИ 20482.253.54, ПИ
20482.253.56, ПИ 20482.280.134, ПИ 20482.280.137,
П И 2 0 4 8 2 . 2 8 0 .14 0 , П И 2 0 4 8 2 . 2 8 0 .141 , П И
20482.280.142, ПИ 20482.280.143, ПИ 20482.280.144,
ПИ 20482.282.59, ПИ 20482.505.23, ПИ 20482.505.29,
ПИ 20482.505.318 и ПИ 20482.505.656 по кадастралната карта на гр. Девня. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обялението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината.
2731
80. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за
кв. 137 и кв. 99 по РП на гр. Дряново, като се
предлагат следните изменения: 1. В кв. 137 се
заличават УПИ II и УПИ III, като образуват
три нови УПИ IV, УПИ V и УПИ VI. УПИ IV,
УПИ V са отредени за „производствени и складови дейности“, а УПИ VI – за „озеленяване“.
За новите имоти УПИ IV и УПИ V се определя
типът устройствена зона – Пп, с начин на застрояване – свободно при височина 10 м, със съответните показатели за плътност и интензивност
на застрояване. 2. В кв. 99 се заличава УПИ V,
като се образуват два нови имота – УПИ ХIII и
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УПИ ХII с отреждане за „обществено обслужване“ и за „жилищно строителство“. За УПИ ХIII
се определя устройствена зона – Оо, а за УПИ
ХII се определя устройствена зона – Жм, със
съответните застроителни показатели за двете
устройствени зони. Проектът може да се разгледа
в ОбА – Дряново, и на основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ могат да се направят възражения, предложения и искания по проекта до
ОбА – Дряново.
2778
80а. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ЧИ на ПУП – ПР за
УПИ I – „спортни площадки“, от кв. 12 по плана на с. Скалско. С проекта се предвижда да се
измени уличната и дворищната регулация, като
в кв. 12 е нанесена нова улица с о.т. 47а – 42а по
заснетата на място съществуваща улица. Квартал 12 се разделя на две, за квартала на юг от
новата улица се запазва номер 12, а на квартала
на север от нея се дава нов номер 12а. В кв. 12
попадат съществу ващите досега У ПИ II-42,
УПИ III-42, УПИ IV-42, УПИ V-43, УПИ VI-43 и
УПИ VII-44, а УПИ I – „спортни площадки“, се
заличава. В кв. 12а се образуват три нови имота – УПИ I, УПИ II и УПИ III, като се отреждат
за УПИ I – за „спортни площадки“, УПИ II – за
„жилищни нужди“, и УПИ III – за „жилищни
нужди – гаражи“. След промяната имотите в
кв. 12а имат следната площ – УПИ I – 6240 кв. м,
УПИ II – 270 кв. м, и УПИ III – 400 кв. м. Проектът за ЧИ на ПУП – ПР може да се разгледа в
ОбА – Дряново – стая 204, и на основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ могат да
се направят възражения, предложения и искания
по проекта до ОбА – Дряново.
2779
80б. – Община Дряново на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 290 от протокол № 30 от
26.02.2021 г. на ОбС – гр. Дряново, се одобрява
проект за ПУП – ПП за довеждащата инфраструктура – за подземно трасе на водопровод,
необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.99.13, местност Под ливадата, по КК
на с. Големи Българени, землище с. Игнатовци.
Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод PEHD ∅ – 63 мм, намиращ сe
в ПИ 15463.503.501 с НТП – за второстепенна
улица – ПОС, продължава по ПИ 32319.69.13
с Н Т П – с е лско с т оп а нск и п ът – ПОС, П И
32319.69.14 – частна собственост, ПИ 32319.69.15
с НТП – за селскостопански път – ПОС, ПИ
32319.99.12 – частна собственост, и завършва в
ПИ 32319.99.13 – имот на собственика. Дължината
на трасето е 339 м и сервитутна площ, равна на
диаметъра на водопровода, увеличен с 0,7 м от
двете страни, така както е показано в текстовата и графичната част на проекта. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Дряново пред
Административния съд – Габрово.
2780
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1. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура – трасе на водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 77462.127.8 в местност Под текето по
кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на с. Христо Даново. ПУП – ПП предвижда трасето за уличен водопровод за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор
77462.127.8 в м. Под текето по КККР на с. Христо
Даново да премине през ПИ с идентификатор
77462.127.301 – за селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост,
ПИ с идентификатор 77462.126.299 – за селскостопански, горски, ведомствен път – публична
общинска собственост, и ПИ с идентификатор
77462.127.20 – пасище, мера – общинска частна
собственост, по КККР на с. Христо Даново.
Съгласно 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
до общинската администрация – Карлово.
2728
4. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Трасета на електропровод и
водопровод за захранване на ПИ с ид. 02720.44.7,
за който се отрежда УПИ 44.337 – животновъден
обект – кравеферма и обслужващи звена, местност
Берекова воденица, по КККР на гр. Баня“, община
Карлово. Подробният устройствен план – парцеларен план предвижда ново трасе на електропровод, което да премине през поземлени имоти,
както следва: ПИ с ид. 02720.37.42 с НТП „За
друг вид производствен, складов обект“ – частна
собственост, ПИ с ид. 02720.37.44 с НТП „Рибарник“ – частна собственост, ПИ с ид. 02720.44.39
с НТП „За местен път“ – общинска публична
собственост, и ПИ с ид. 02720.44.334 с НТП „За
местен път“ – общинска публична собственост, и
трасе на водопровод от съществуващ водопровод,
което да премине през поземлени имоти, както
следва: ПИ с ид. 02720.44.334 с НТП „За местен
път“ – общинска публична собственост, ПИ с ид.
02720.79.43 с НТП „За местен път“ – общинска
публична собственост, и ПИ с ид. 02720.79.9901
с НТП „За друг вид застрояване“ – съсобственост. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения и искания по проекта до
общинската администрация Карлово.
2741
4. – Община гр. Кочериново, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни по чл. 131,
ал. 3 от ЗУТ, че от Община Кочериново е изготвен
ПУП – парцеларен план за обект от първостепенно общинско значение: Общински път ІV клас в
местностите Чапрашлжко и Ачкала в землището
на с. Бараково, община Кочериново, допуснат с
Решение № 41 от протокол № 5 от 5.05.2020 г.
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на ОбС – Кочериново, засягащ следните имоти
с идентификтори: 02748.1.173; 02748.4.75; 02748.9.1;
02748.9.2; 02748.9.3; 02748.9.10; 02748.9.14; 02748.9.15;
0274 8.9.16; 0274 8.9.18; 0274 8.9.19; 0274 8.9.2 0;
02748.9.21; 02748.9.22; 02748.9.23; 02748.9.2 4;
02748.9.25; 02748.9.82; 02748.9.83; 02748.9.84;
02748.9.85; 02748.9.86; 02748.9.88; 02748.9.89;
02748.9.91; 02748.9.92; 02748.9.94; 02748.9.96;
02748.9.98; 02748.9.100; 02748.9.102; 02748.9.104;
02748.9.141; 02748.9.145; 02748.9.150; 02748.9.158;
02748.9.195; 02748.9.633; 02748.16.1; 02748.16.4;
02748.16.5; 02748.16.10; 02748.16.13; 02748.4.87;
02748.16.6; 02748.4.531; 02748.9.652. В 14-дневен
срок от датата на обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да се запознаят с изготвения ПУП – ПП,
наличен в стая № 4 (техническа служба) на Община Кочериново.
2745
71. – Община Кърджали на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че с Решение № 39, протокол № 2 от заседание
на Общинския съвет – Кърджали, проведено на
26.02.2021 г., е одобрен подробен устройствен
план – специализирана план-схема за обект:
Външно кабелно захранване през поземлен имот
40909.116.181 на нова жилищна сграда в поземлен
имот 40909.116.175 в кв. 133, ж.к. Възрожденци,
Кърджали.
2805
72. – Община Кърджали на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че с Решение № 40, протокол № 2 от заседание
на Общинския съвет – Кърджали, проведено на
26.02.2021 г., е одобрен подробен устройствен
план – специализирана план-схема за обект: Нов
трафопост тип БКТП 20/0.4 kV в поземлен имот
40909.112.125, кабели средно напрежение (КСН),
през поземлени имоти 40909.112.135, 40909.112.143
и 40909.112.122, кабели ниско напрежение (КНН) и
два броя електромерни табла за външно електрозахранване на нова жилищна сграда в поземлен
имот 40909.112.391 в кв. 107, ж.к. Възрожденци,
Кърджали.
2806
73. – Община Кърджали на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че с Решение № 41, протокол № 2 от заседание
на Общинския съвет – Кърджали, проведено на
26.02.2021 г., е одобрен подробен устройствен
план – специализирана план-схема за обект:
Външно кабелно захранване през поземлени
имоти 40909.113.1 и 40909.111.250 на нова жилищна
сграда в поземлен имот 40909.111.401 в кв. 168,
ж.к. Възрожденци, Кърджали.
2807
74. – Община Кърджали на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че с Решение № 42, протокол № 2 от заседание
на Общинския съвет – Кърджали, проведено на
26.02.2021 г., е одобрен подробен устройствен
план – специализирана план-схема за обект:
Външно кабелно захранване през поземлени имоти 40909.112.322 и 40909.112.271 на нова жилищна
сграда в поземлен имот 40909.112.270 в кв. 120,
ж.к. Възрожденци, Кърджали.
2808
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59. – Община Кюстендил на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 411 от
31.03.2021 г. на Общинския съвет – Кюстендил, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места
за определяне на трасе за изграждане на обект:
„Изграждане на нова мрежа НН за възстановяване на качеството на електрозахранването на
абонати, захранени от ТП „В и К“, м. Гола Велика, Кюстендил“. Трасето започва от ТП „В и К“,
разположен в ПИ 41112.504.1705, и преминава през
ПИ 41112.83.361, ПИ 41112.83.364 и ПИ 41112.83.366
от КККР на гр. Кюстендил. Одобреният проект
е публикуван на сайта на Община Кюстендил в
раздел „Устройство на територията – одобрени
ПУП“. Възложител на проекта е „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД. Решението подлежи
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
2747
28. – Община Нови пазар на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 230-22
от 25.03.2021 г. е одобрен проект за ПУП (подробен устройствен план) – СПС (специализирана
план-схема) за трасе на техническа инфраструктура – разширение на физическа инфраструктура,
предназначена за разполагане на електронна
съобщителна мрежа на „А1 България“ – ЕАД, на
територията на гр. Нови пазар. Засегнати от трасето за разширение на електронната съобщителна
мрежа са имоти, както следва: ПИ 52009.501.485,
у рбанизирана територи я, „За второстепенна
улица“, публична общинска собственост, ПИ
52009.501.821, урбанизирана територия, „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, ПИ 52009.501.827, урбанизирана територия,
„За второстепенна улица“, публична общинска
собственост, ПИ 52009.501.667, урбанизирана
територия, „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост, ПИ 52009.501.866, урбанизирана територия, „Комплексно застрояване“,
публична общинска собственост, ПИ 52009.502.36,
у рбанизирана територи я, „За второстепенна
улица“, публична общинска собственост, ПИ
52009.502.58, урбанизирана територия, „За друг
поземлен имот за движение и транспорт“, публична общинска собственост, ПИ 52009.502.126,
урбанизирана територия, „За друг поземлен имот
за движение и транспорт“, публична общинска
собственост, ПИ 52009.502.210, урбанизирана
територия, „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост, ПИ 52009.502.223, урбанизирана територия, „За друг обществен обект,
комплекс“, частна общинска собственост, ПИ
52009.502.220, урбанизирана територия, „За друг
обществен обект, комплекс“, частна общинска
собственост, ПИ 52009.502.224, урбанизирана
територия, „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост, ПИ 52009.502.225, урбанизирана територия, „Комплексно застрояване“,
публична общинска собственост, ПИ 52009.502.290,
у рбанизирана територи я, „За второстепенна
улица“, публична общинска собственост, ПИ
52009.502.318, урбанизирана територия, „Комплексно застрояване“, частна общинска собстве-
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ност, ПИ 52009.502.291, урбанизирана територия,
„За второстепенна улица“, публична общинска
собственост, ПИ 52009.502.297, урбанизирана
територия, „Комплексно застрояване“, публична
общинска собственост, ПИ 52009.502.323, урбанизирана територия, „Комплексно застрояване“,
частна общинска собственост, ПИ 52009.502.399,
у р ба н изи ра на т ери т ори я, „Ком п лексно застрояване“, частна общинска собственост, ПИ
520 09.502.483, у рба н изи ра на т ери т ори я, „За
вт орос т епен на ул и ца“, п у бл и ч на общ и нск а
собственост, ПИ 52009.502.502, урбанизирана
територия, „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост, ПИ 52009.503.427, урбанизирана територия, „Комплексно застрояване“,
частна общинска собственост, ПИ 52009.503.458,
у рбанизирана територи я, „За второстепенна
улица“, публична общинска собственост, ПИ
52009.503.478, урбанизирана територия, „За друг
обществен обект, комплекс“, частна общинска
собственост, ПИ 52009.503.463, урбанизирана
територия, „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост, ПИ 52009.503.480, урбанизирана територия, „За друг обществен обект,
комплекс“, частна общинска собственост, ПИ
52009.503.483, урбанизирана територия, „За друг
обществен обект, комплекс“, частна общинска
собственост, ПИ 52009.503.474, урбанизирана
територия, „Комплексно застрояване“, частна
общинска собственост, ПИ 52009.503.457, урбанизирана територия, „Комплексно застрояване“,
частна общинска собственост, ПИ 52009.501.891,
у рбанизирана територи я, „За второстепенна
улица“, публична общинска собственост, ПИ
52009.501.1193, урбанизирана територия, „За второстепенна улица“, публична общинска собственост,
ПИ 52009.501.1194, урбанизирана територия, „За
друг вид озеленяване“, публична общинска собственост, ПИ 52009.501.1203, урбанизирана територия, „Комплексно застрояване“, частна общинска
собственост, ПИ 52009.501.1121, урбанизирана
територия, „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост, ПИ 52009.501.1120, урбанизирана територия, „Комплексно застрояване“,
частна общинска собственост, ПИ 52009.501.1118,
у рбанизирана територи я, „За второстепенна
улица“, публична общинска собственост, ПИ
52009.501.1113, урбанизирана територия, „Комплексно застрояване“, частна общинска собственост, ПИ 52009.501.878, урбанизирана територия,
„За второстепенна улица“, публична общинска
собственост, ПИ 52009.501.865, урбанизирана
територия, „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост, ПИ 52009.501.893, урбанизирана територия, „За второстепенна улица“,
публична общинска собственост, ПИ 52009.501.931,
у рбанизирана територи я, „За второстепенна
улица“, публична общинска собственост, ПИ
52009.501.942, урбанизирана територия, „За друг
поземлен имот за движение и транспорт“, публична общинска собственост, ПИ 52009.501.1075,
у рбанизирана територи я, „За второстепенна
улица“, публична общинска собственост, ПИ
52009.501.892, урбанизирана територия, „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, ПИ 52009.501.1085, урбанизирана територия,
„Комплексно застрояване“, частна общинска
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собственост, ПИ 52009.501.488, урбанизирана
територия, „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост, ПИ 52009.501.1007, урбанизирана територия, „За второстепенна улица“,
публична общинска собственост, ПИ 52009.505.150,
у рбанизирана територи я, „За второстепенна
улица“, публична общинска собственост, ПИ
52009.505.151, урбанизирана територия, „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, ПИ 52009.505.246, урбанизирана територия,
„За второстепенна улица“, публична общинска
собственост, ПИ 52009.505.375, урбанизирана територия, „За друг обществен обект, комплекс“,
частна общинска собственост, ПИ 52009.505.376,
урбанизирана територия, „Комплексно застрояване“, частна общинска собственост.
2767
4. – Общ и на Па на г юри ще на основа н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка с
чл. 150, ал. 1 и 6 от ЗУТ е изработен Комплексен
проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)
с обхват имоти – общинска собственост, с идентификатори 55302.394.303 – друг вид земеделска
земя, 55302.394.9512 – за селскостопански, горски,
ведомствен път, 55302.394.9502 – за селскостопански, горски, ведомствен път, и 55302.394.9516 – за
селскостопанск и, горск и, ведомствен път, в
землището на гр. Панагюрище, с възложител
„Електроразпределение Юг“ – ЕАД, Пловдив,
КЕЦ – Панагюрище. Съгласно чл. 150, ал. 2 от
ЗУТ Комплексният проект за инвестиционна
инициатива съдържа следните самостоятелни
съставни части: проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе
на подземен електропровод, преминаващ през
горецитираните имоти; инвестиционен проект
във фаза технически проект за строеж: „Външно електрозахранване на вилна сграда в имот
55302.394.303, местност Фетенци, землище на
община Панагюрище“. Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20
април № 13, ет. 2, стая 202, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
2793
69. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за електронна съобщителна мрежа на „Вайтъл – И“ – ЕООД, през поземлени
имоти – общинска собственост, представляващи
полски и местни пътища в неурбанизираните
територии на землища на с. Старчево, с. Рупите,
с. Кърналово, гр. Петрич, с. Митиново, с. Дрангово, с. Тополница, с. Марикостиново, с. Марино
поле, с. Чучулигово, с. Кулата, с. Генерал Тодоров,
с. Ново Кономлади, с. Капатово и с. Кромидово.
Трасето и сервитутите за електронна съобщителна
мрежа на „Вайтъл – И“ – ЕООД, са предвидени
да преминат през поземлени имоти – общинска
собственост, представляващи полски и местни
пътища в неурбанизираните територии на землища
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на с. Старчево, с. Рупите, с. Кърналово, гр. Петрич, с. Митиново, с. Дрангово, с. Тополница,
с. Марикостиново, с. Марино поле, с. Чучулигово,
с. Кулата, с. Генерал Тодоров, с. Ново Кономлади, с. Капатово и с. Кромидово, като подробно
описание на имотите и сервитутите е отразено
в приложените регистри на засегнатите имоти,
неразделна част към ПУП – ПП за електронна
съобщителна мрежа на „Вайтъл – И“ – ЕООД.
Проектите се намират в сградата на общинската
администрация – Петрич. В едномесечен срок
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската администрация на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
2740
1. – Община Пещера на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 229 по
протокол № 22 от 31.03.2021 г. на Общинския съвет – гр. Пещера, е одобрен проект за ПУП – ПП
за елементи на техническата инфраструктура за
прокарване на подземно трасе и преминаване на
надземно (въздушно) трасе на ел. кабел 20 kV за
захранване на имот с идентификатор 36124.534.163
по КККР на с. Капитан Димитриево, община Пещера. Одобреният проект е изложен на работно
място № 11 в „ТСУ“ и е публикуван в сайта на
Община Пещера в раздел „Услуги и информация
(Обяви и съобщения)“. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2774
13. – Община Раковски на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 298,
взето с протокол № 19 от 31.03.2021 г. на Общинския съвет – гр. Раковски, е одобрен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Газоснабдяване
на община Раковски“, подобект: „Разпределителен
газопровод извън урбанизираната територия на
с. Стряма за захранване на селищно образувание
„Високотехнологичен парк“ в землището на с. Калековец, област Пловдив, и имоти с променено
предназначение в землището на с. Стряма. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящото
решение подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Раковски, пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2736
14. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 299,
взето с протокол № 19 от 31.03.2021 г. на Общинския съвет – гр. Раковски, е изработен проект за
подробен уст ройствен план (П У П – ПП) за
обект – „Елект ропровод 110 kV“, зах ранващ
обект – „Белозем Солар парк“, който ще се реализира в поземлени имоти 03620.85.38, 03620.85.39,
03620.85.40 и 03620.85.41 от кадастралната карта
на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив.
Обхват: поземлени имоти 03620.85.38, 03620.85.39,
03620.85.40 и 03620.85.41 от кадастралната карта
на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив.
Контактна зона: ПИ 03620.3.1 с НТП нива – обществени организации; ПИ 03620.3.2 с НТП
нива – обществени организации; ПИ 03620.3.3 с
Н Т П н и ва – о бще с т вен и орг а н иза ц и и; П И
03620.3.3 с Н Т П нива – съсобст веност; ПИ
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03620.3.5 с НТП нива – обществени организации;
ПИ 03620.3.6 с НТП нива – частна собственост;
ПИ 03620.3.7 с НТП нива – частна собственост;
ПИ 03620.3.8 с НТП нива – обществени организации; ПИ 03620.3.9 с НТП нива – обществени
организации; ПИ 03620.3.10 с НТП нива – обществени организации; ПИ 03620.3.11 с НТП
нива – частна собственост; ПИ 03620.3.12 с НТП
нива – обществени организации; ПИ 03620.3.13
с НТП нива – съсобственост; ПИ 03620.3.14 с
Н Т П н и ва – о бще с т вен и орг а н иза ц и и; П И
03620.3.15 с НТП нива – обществени организации;
ПИ 03620.3.16 с НТП нива – частна собственост;
ПИ 03620.3.17 с НТП нива – обществени организации; ПИ 03620.3.18 с НТП нива – обществени
организации; ПИ 03620.3.19 с НТП нива – обществени организации; ПИ 03620.3.20 с НТП
нива – обществени организации; ПИ 03620.3.21
с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.3.38
с НТП за селскостопански, горски и ведомствен
п ът – п убли чна общ инска собс т веност; ПИ
03620.3.39 с НТП за селскостопански, горски и
ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 03620.3.45 с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.3.47 с НТП изоставена орна
зем я – държавна публична собственост; ПИ
03620.3.48 с НТП изоставена орна земя – държавна публична собственост; ПИ 03620.3.49 с НТП
изоставена орна земя – държавна публична собственост; ПИ 03620.3.146 с НТП за линии на
релсов транспорт – съсобственост; ПИ 03620.4.139
с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.4.140
с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.4.163
с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.4.164
с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.4.165
с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.4.166
с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.4.167
с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.4.169
с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.4.171
с НТП нива – съсобственост; ПИ 03620.4.174 с
НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.4.175
с НТП нива – частна собственост, ПИ 03620.4.223
с НТП ниско застрояване (до 10 м) – публична
общинска собственост; ПИ 03620.4.231 с НТП за
селскостопански, горски и ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 03620.4.262 с
НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.4.263
с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.4.294
с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.4.295
с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.4.337
с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.4.338
с НТП овощна градина – частна собственост;
ПИ 03620.4.342 с НТП нива – частна собственост;
ПИ 03620.4.343 с НТП нива – частна собственост;
ПИ 03620.4.356 с НТП нива – частна собственост;
ПИ 03620.4.357 с НТП нива – частна собственост;
ПИ 03620.4.368 с НТП нива – частна собственост;
ПИ 03620.4.369 с НТП нива – частна собственост;
ПИ 03620.4.396 с НТП пасище – публична общинска собственост; ПИ 03620.4.397 с НТП отводнителен канал – държавна публична собственост; ПИ 03620.4.398 с НТП за местен път – публична общинска собственост; ПИ 03620.4.399 с
НТП за местен път – публична общинска собственост; ПИ 03620.5.53 с НТП нива – частна
собственост; ПИ 03620.5.54 с НТП нива – частна
собственост; ПИ 03620.5.55 с НТП нива – частна
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собственост; ПИ 03620.5.56 с НТП нива – частна
собственост; ПИ 03620.5.57 с НТП нива – частна
собственост; ПИ 03620.5.65 с НТП нива – частна
собственост; ПИ 03620.5.66 с НТП нива – частна
собственост; ПИ 03620.5.80 с НТП нива – частна
собственост; ПИ 03620.5.81 с НТП нива – частна
собственост; ПИ 03620.5.95 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – публична
общинска собственост; ПИ 03620.5.104 с НТП за
селскостопански, горски и ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 03620.5.105 с
НТП за селскостопански, горски и ведомствен
п ът -п у б л и ч н а о б щ и нс к а с о б с т в ено с т ; П И
03620.5.106 с НТП нива – частна собственост; ПИ
03620.5.113 с НТП нива – частна собственост; ПИ
03620.5.114 с НТП нива – частна собственост; ПИ
03620.5.115 с НТП нива – обществени организации;
ПИ 03620.5.118 с НТП нива – частна собственост;
ПИ 03620.5.119 с НТП нива – обществени организации; ПИ 03620.5.124 с НТП нива – частна
собственост; ПИ 03620.5.125 с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.5.133 с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.5.149 с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.5.150 с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.5.154 с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.5.155 с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.5.169 с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.5.170 с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.5.171 с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.5.172 с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.5.176 с НТП нива – обществени организации; ПИ 03620.5.177 с НТП
нива – частна собственост; ПИ 03620.5.183 с НТП
нива – частна собственост; ПИ 03620.5.199 с НТП
ниско застрояване (до 10 м) – неустановена собственост; ПИ 03620.5.200 с НТП пасище – частна
собственост; ПИ 03620.5.216 с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.5.217 с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.5.228 с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.5.229 с НТП нива – частна собственост; ПИ 03620.5.236 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – публична
общинска собственост; ПИ 03620.5.1991 с НТП
пасище – частна собственост; ПИ 03620.63.9 с
НТП пасище – обществени организации; ПИ
03620.85.26 с НТП за селскостопански, горски и
ведомствен път – частна общинска собственост;
ПИ 03620.85.38 с НТП за друг вид производствен
складов обект – обществени организации; ПИ
03620.111.24 с НТП пасище – неустановена собственост; ПИ 03620.111.104 с НТП за местен
п ът – п убли чна общ инска собст веност; ПИ
03620.111.105 с НТП пасище – публична общинска
собственост; ПИ 03620.111.106 с НТП отводнителен канал – публична общинска собственост; ПИ
03620.111.116 с НТП за селскостопански, горски
и ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 83380.37.1 с НТП нива – частна собственост; ПИ 83380.37.2 с НТП нива – частна
собственост; ПИ 83380.37.7 с НТП нива – частна
собственост; ПИ 83380.37.10 с НТП нива – частна собственост; ПИ 83380.37.11 с НТП нива – частна собственост; ПИ 83380.37.16 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – публична
общинска собственост; ПИ 83380.37.17 с НТП
нива – частна собственост; ПИ 83380.37.18 с НТП
нива – частна собственост; ПИ 83380.37.117 с НТП
отводнителен канал – публична общинска соб-
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ственост; ПИ 83380.38.1 с НТП нива – частна
собственост; ПИ 83380.38.2 с НТП нива – частна
собственост; ПИ 83380.38.4 с НТП нива – обществ е н и о р г а н и з а ц и и ; П И 8 33 8 0. 3 8 . 5 с Н Т П
нива – частна собственост; ПИ 83380.38.7 с НТП
нива – обществени организации; ПИ 83380.38.8
с НТП нива – частна собственост; ПИ 83380.38.10
с НТП нива – частна собственост; ПИ 83380.38.11
с НТП нива – частна собственост; ПИ 83380.38.12
с НТП нива – частна собственост; ПИ 83380.38.13
с НТП нива – частна собственост; ПИ 83380.38.14
с НТП нива – частна собственост; ПИ 83380.38.36
с НТП нива – частна собственост; ПИ 83380.38.37
с НТП нива – частна собственост; ПИ 83380.38.38
с НТП за селскостопански, горски и ведомствен
п ът – п убли чна общ инска собс т веност; ПИ
83380.38.39 с НТП за селскостопански, горски и
ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 83380.38.40 с НТП за селскостопански,
горски и ведомствен път – публична общинска
собственост; ПИ 83380.38.41 с НТП нива – частна собственост; ПИ 83380.38.42 с НТП нива – частна собственост; ПИ 83380.38.43 с НТП нива – частна собственост; ПИ 83380.38.46 с НТП нива – обществени организации; ПИ 83380.38.47 с НТП
нива – частна собственост; ПИ 83380.38.56 с НТП
нива – обществени организации; ПИ 83380.38.57
с НТП нива – обществени организации; ПИ
83380.38.118 с НТП за селскостопански, горски и
ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 83380.38.119 с НТП пасище – публична
общинска собственост; ПИ 83380.38.262 с НТП
за селскостопански, горски и ведомствен път – неустановена собственост; ПИ 83380.38.407 с НТП
за селскостопански, горски и ведомствен път – неустановена собственост; ПИ 83380.39.7 с НТП
нива – частна собственост; ПИ 83380.39.16 с НТП
з а с е лс ко с т оп а нс к и , г о р с к и и в едомс т в ен
п ът – п убли чна общ инска собс т веност; ПИ
83380.39.328 с НТП насип, насипище – държавна
частна собственост; ПИ 83380.41.329 с НТП за
автомагистрала – държавна частна собственост;
и ПИ 83380.67.2 с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път – неустановена собственост. На основание чл. 128, а л. 5 от ЗУ Т в
30-дневен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта
до общинската администрация – Раковски.
2743
3. – Община гр. Садово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
обект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕЦМ за общински администрации“. Подобект: „Проектиране и
изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕЦМ за общински администрации на
територията на Южна България“, община Садово,
област Пловдив“. Проектът е на разположение в
сградата на общината – ул. Иван Вазов № 2, ет. 3,
гр. Садово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проектите до общинската администрация.
2737
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3. – Oбщина гр. Садово, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица,
че с Решение № 179, взето с протокол № 20 от
заседание на Общинския съвет – Садово, проведено на 23.03.2021 г., е изменено приетото от
Общинския съвет – Садово, Решение № 83, взето с протокол № 11 от заседание, проведено на
30.06.2020 г. (ДВ, бр. 84 от 2020 г.). На основание
чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Садово, до
Административния съд – Пловдив.
2811
311. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изготвен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Външен довеждащ водопровод до квартал „Изгрев“, гр. Сандански,
община Сандански, област Благоевград. Трасето
на водопровода е с приблизителна дължина
803 л.м и преминава през поземлени имоти с
идентификатори 65334.131.597 – полски път на
Община Сандански – по КККР на гр. Сандански,
57176.3.162 – полски път на община Сандански;
57176.11.161 – полски път на община Сандански,
57176.12.161 – полски път на Община Сандански, и
57176.12.306 – полски път на Община Сандански,
по КККР на землището на с. Поленица, община
Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
стая № 406, ет. 4 в сградата на Община Сандански
и може да се прегледа от заинтересуваните всеки
работен ден в определеното приемно време на
Община Сандански. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Сандански.
2738
31 2 . – О б щ и н а г р . С а н д а н с к и , о б л а с т
Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава на заинтересуваните, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за
улична регулация (ПУР) и ПУП – парцеларен план
(ПП) за ул. Южна дъга (ул. Синаница, ул. Баба
Тонка – ул. Връх Елен) в имоти с идентификатори
65334.301.2817; 65334.301.2882 – урбанизирана територия на гр. Сандански, и 65334.131.529 – нива,
65334.131.270 – полски път, 65334.131.269 – пасище,
65334.131.595 – лозе, 65334.254.1 – земеделска,
65334.131.594 – лозе, 65334.131.597 – земеделска,
по КККР на гр. Сандански, община Сандански,
област Благоевград. Трасето на уличната регулация засяга имоти с идентификатори 65334.301.2817,
65334.301.2882 – урбанизирана територия с отреждане за „Комплексно жилищно строителство“, а
трасето на пътя преминава през поземлени имоти
с идентификатори: 65334.131.529, м. Сингировец,
с начин на трайно ползване (НТП) – нива – общинска собственост, 65334.131.270, м. Сингировец,
с НТП – полски път на Община Сандански,
65334.131.269, м. Си н г и ровец, с Н Т П пасище – общинска собственост, 65334.131.595, м.
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Сингировец, с НТП – лозе – общинска собственост, 65334.254.1, м. Пръчковец, с НТП – земеделски труд и отдих (§ 4 от ПЗРЗСПЗЗ) – частна
собственост, 65334.131.594, м. Пърди магаре, с
НТП – лозе – частна собственост, и 65334.131.597,
с НТП – полски път на Община Сандански, по
КККР на гр. Сандански. Проектът за ПУП – ПП
е изложен в стая № 406, ет. 4 в сградата на
Община Сандански и може да се прегледа от
заинтересуваните всеки работен ден в определеното приемно време на Община Сандански. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Сандански.
2739
83. – Община Свиленград на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава на Пенчо Христов Пенчев
от Варна, в качеството му на съсобственик на
поземлен имот с идентификатор 65677.701.8412,
намиращ се в землището на Свиленград, община
Свиленград, м. Речни лозя, трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива,
категория – пета, целият с площ 350 кв. м, при
граници и съседи: 65677.701.8409, 65677.701.8435,
65677.701.8418 и 65677.701.8415, че е изготвена Заповед № 1954 от 30.12.2020 г. на кмета на община
Свиленград, с която се отчуждава реална част с
площ 75 кв. м от поземлен имот с идентификатор
65677.701.8412 (номер по предходен план 017024)
по КККР на Свиленград, одобрени със Заповед
№ РД-18-107 от 13.12.2016 г. на изп. директор на
АГКК, м. Речни лозя, трайно предназначение на
територията – земеделска, НТП – нива, категория – пета, целият с площ 350 кв. м, за изграждането на улици съгласно подробен устройствен
план – план за улична регулация на м. Речни
лозя и общия устройствен план на Свиленград
във връзка с открита процедура по принудително
отчуждаване по реда на глава ІІІ от ЗОС за задоволяване на общински нужди, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, и за изграждане
нова улична мрежа – общински обект от първо
степенно значение въз основа на влязъл в сила
подробен устройствен план в обхвата на масиви с
№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и части от масиви с
№ 296, 298, 299, 300, 301, 334, 335, 1, 336, 603 и 952
по КВС на землище Свиленград, одобрен с Решение № 1017 от 28.11.2018 г. на ОС – Свиленград,
предвиждащ изграждане на обекти – публична
общинска собственост. Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Хасково,
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
2746
84. – Община Свиленград на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава на Надежда Христова
Пенчева от гр. Велики Преслав, в качеството є
на съсобственик на поземлен имот с идентификатор 65677.701.8412, намиращ се в землището на
Свиленград, община Свиленград, м. Речни лозя,
трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – нива, категория – пета, целият с площ
350 кв. м, при граници и съседи: 65677.701.8409,
65677.701.8435, 65677.701.8418 и 65677.701.8415, че
е изготвена Заповед № 1954 от 30.12.2020 г. на
кмета на община Свиленград, с която се отчуж-
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дава реална част с площ 75 кв. м от поземлен
имот с идентификатор 65677.701.8412 (номер по
предходен план 017024) по КККР на Свиленград,
одобрени със Заповед № РД-18-107 от 13.12.2016 г.
на изп. директор на АГКК, м. Речни лозя, трайно
предназначение на територията – земеделска,
НТП – нива, категория – пета, целият с площ
350 кв. м, за изграждането на улици съгласно
подробен устройствен план – план за улична
регулация на м. Речни лозя и общия устройствен
план на Свиленград във връзка с открита процедура по принудително отчуждаване по реда на
глава ІІІ от ЗОС за задоволяване на общински
нужди, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, и за изграждане нова улична мрежа – общински обект от първостепенно значение
въз основа на влязъл в сила подробен устройствен
план в обхвата на масиви с № 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 и части от масиви с № 296, 298, 299,
300, 301, 334, 335, 1, 336, 603 и 952 по КВС на
землище Свиленград, одобрен с Решение № 1017
от 28.11.2018 г. на ОС – Свиленград, предвиждащ
изграждане на обекти – публична общинска собственост. Заповедта подлежи на обжалване пред
Административния съд – Хасково, в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
2813
89. – Община Свиленград на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава на Василка Георгиева
Павлова от Пловдив в качеството є на съсобственик на поземлен имот с идентификатор
65677.701.8332, намиращ се в землището на Свиленград, м. Речни лозя, трайно предназначение
на територията – урбанизирана, НТП – За друг
вид застрояване, целият с площ 96 кв. м, при
граници и съседи: 65677.701.8365, 65677.701.9411,
65677.701.8331 и 65677.701.8333, че е изготвена Заповед № 1947 от 29.12.2020 г. на кмета на община
Свиленград, с която се отчуждава реална част с
площ 13 кв. м от поземлен имот с идентификатор
65677.701.8332 (номер по предходен план 013006)
по КК и КР на Свиленград, одобрени със Заповед
№ РД-18-107 от 13.12.2016 г. на изп. директор на
АГКК, м. Речни лозя, трайно предназначение на
територията – урбанизирана, НТП – За друг вид
застрояване, целият с площ 96 кв. м, за изграждането на улици съгласно подробен устройствен
план – план за улична регулация на м. Речни
лозя и общия устройствен план на Свиленград
във връзка с открита процедура по принудително
отчуждаване по реда на глава ІІІ от ЗОС за задоволяване на общински нужди, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, и за изграждане
нова улична мрежа – общински обект от първо
степенно значение въз основа на влязъл в сила
подробен устройствен план, в обхвата на масиви с
№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и части от масиви с
№ 296, 298, 299, 300, 301, 334, 335, 1, 336, 603 и 952
по КВС на землище Свиленград, одобрен с Решение № 1017 от 28.11.2018 г. на ОС – Свиленград,
предвиждащ изграждане на обекти – публична
общинска собственост. Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Хасково,
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
2729
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33. – Община Смолян обявява на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ с Решение № 511 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
31.01.2021 г., протокол № 20, е одобрен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Инфраструктурни обекти – водопроводи и напоителни системи, местност Перелик, община
Смолян“, с трасе на засегнатите имоти в сервитута
на водопровода за Смолян, преминаващо през
поземлени имоти с идентификатори: 67653.169.24,
67653.169.26, 67653.169.27, 67653.169.28, 67653.169.29,
67653.169.33, 67653.169.34, 67653.169.38, 67653.169.40,
67653.169.41, с трасе на засегнатите имоти в сервитута на водопровода за с. Стойките, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори:
69345.19.13, 69345.19.24, 69345.19.76, 69345.19.91,
69345.19.99, 69345.19.101, 69345.19.144, 69345.19.146 и
69345.19.147, трасе на засегнатия имот в сервитута
на водопровода за с. Мугла, преминаващо през
поземлен имот с идентификатор 49285.232.13, с
трасе на засегнатите имоти в сервитута на напоителната система за Смолян, преминаващо през
поземлени имоти с идентификатори: 67653.169.17,
67653.169.23, 67653.169.24, 67653.169.25, 67653.169.27,
67653.169.28, 67653.169.29, 67653.169.33, 67653.169.34,
67653.169.35, 67653.169.36, 67653.169.38, 67653.169.40,
67653.169.41, 67653.169.42, 67653.169.43, 67653.169.44,
67653.169.45, 67653.560.3, с трасе на засегнатите
имоти в сервитута на напоителната система
за с. Стойките, преминаващо през поземлени
имоти с идентификатори: 69345.19.13, 69345.19.76,
69345.19.99, 69345.19.100, 69345.19.101, 69345.19.102,
69345.19.103, 69345.19.105, 69345.19.107, 69345.19.143,
69345.19.144, 69345.19.145, 69345.19.147, 69345.19.148, с
трасе на засегнатите имоти в сервитута на напоителната система за с. Солища, преминаващо през
поземлени имоти с идентификатори: 68000.6.10,
680 0 0.6.11, 680 0 0.6.12, 680 0 0.6.13, 680 0 0.6.21,
680 0 0.6.22, 680 0 0.6.90, 680 0 0.6.91, 680 0 0.6.92,
680 0 0.6.93, 680 0 0.6.94, 680 0 0.6.95, 680 0 0.6.96,
68000.6.97, 68000.6.98, 68000.6.99, 68000.6.100,
68000.6.101, 68000.6.102, 68000.6.103 и 68000.6.104.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да обжалват решението пред Административния
съд – Смолян, чрез Общинския съвет – Смолян,
бул. България № 12, Смолян.
2794
76. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
с Решение № 509 на Общинския съвет – Смолян,
взето на заседанието му, състояло се на 31.03.2021 г.,
протокол № 20, е разрешено и одобрено задание
с изработен проект на ПУП – парцеларен план
и устройствена план-схема за обект: „Външно
водоснабдяване на бунгала в УПИ VI – за апарт
хотел в кв. 66 по плана на с. Стойките, община
Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени
имоти с идентификатори: 69345.10.106, 69345.10.576
и 69345.11.125, по кадастралната карта на с. Стойките, община Смолян. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица по
чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за
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ПУП – устройствена план-схема и парцеларен
план до общинската администрация – Смолян,
бул. България № 12, Смолян.
2795
77. – Община Смолян обявява на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ с Решение № 510 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
31.01.2021 г., протокол № 20, е одобрен подробен
устройствен план – устройствена план-схема
и парцеларен план за обект: „Кабел 20 kV от
ВС – Чолаков мотор, до ВС – Бор, с. Стойките,
община Смолян“, с трасе, преминаващо през
поземлени имоти с идентификатори 69345.6.60,
69345.8.57, 69345.8.110, 69345.8.102, 69345.8.115,
69345.100.48 и 69345.100.12 по кадастралната карта
на с. Стойките. Допуска предварително изпълнение на решението по реда на чл. 60 от АПК.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да обжалват решението пред Административния
съд – Смолян, чрез Общинския съвет – Смолян – бул. България № 12, Смолян.
2802
8. – Община Созопол на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 364 от
31.03.2021 г. на Общинския съвет – Созопол, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план, за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за обект: „Канализационен тласкател
от ЛКПС в ПИ с идентификатор 67800.53.15, м.
Мапи, з-ще гр. Созопол, до съществуваща канализация в м. Буджака, з-ще гр. Созопол, с трасе
и сервитут в части от ПИ с идентификатори
67800.53.15, 67800.53.19, 67800.53.21, 67800.53.22,
67800.53.25, 67800.53.149 и 67800.5.171, 67800.5.218,
67800.8.318, 67800.8.978, 67800.9.115, 67800.9.117,
67800.53.20, 67800.53.92, 67800.53.93, 67800.53.145
по КК на гр. Созопол. Решението подлежи на
обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Созопол пред Административния
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2732
7. – Община Стражица, отдел „УТ“, на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на
територията обявява на всички заинтересовани
и пряко засегнати страни, че със Решение № 254
от 31.03.2021 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Изграждане на подземна физическа
инфраструктура, предназначена за разполагане на
електронна съобщителна мрежа на „БТК“ – ЕАД,
и изтегляне на нов оптичен кабел в нея от технологична сграда ТС 6161, гр. Стражица, община
Стражица, област Велико Търново, до границата
на община Стражица с община Попово“, с възложител – „БТК“ – ЕАД. Преписката се намира
в стая № 112 в общинската администрация. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може
да бъде оспорвано от заинтересованите лица в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
2727

С Т Р.

156

ДЪРЖАВЕН

7. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изготвен проект на
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Изместване
на отклонение на ВЕЛ „Росина“ 110 kV от ел.
ферма, намираща се в имот с идентификатор
73626.304.57, до подстанци я, намираща се в
поземлен имот с идентификатор 73626.533.9 в
землището на гр. Търговище“. Информация по
проекта се помества на интернет страницата на
общината: www.targovishte.bg, линк – Общинска
администрация/Oбяви и съобщения/Устройство
на територията. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на ет. 1 в сградата на Община
Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
2742
90. – Община Якоруда на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 04 (Протокол № ОбС-01)
от 12.02.2021 г. на Общинския съвет – Якоруда, е одобрен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на оптичен кабел
до базова станция на „Теленор България“ – ЕАД,
в ПИ 32603.29.6, м. Мангова могила, по КК на
с. Смолево, община Якоруда, с възложител „Теленор България“ – ЕАД. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ всички заинтересовани
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Якоруда.
2730
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба от Синдикална
федерация на служителите в Министерството
на вътрешните работи (СФСМВР), представ
лявано от зам.-председателя на управителния
съвет К. К. К., против Наредба № 8121з-1353
от 15.12.2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото
отчитане, за компенсирането на работата извън
редовното работно време, режима на дежурство,
времето за отдих и почивките за държавните
служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона
за Министерството на вътрешните работи, издадена от министъра на вътрешните работи (ДВ,
бр. 107 от 18.12.2020 г.), по която е образувано
адм. д. № 3644/2021 г. по описа на Върховния
административен съд, първо отделение. Делото
е насрочено за 13.10.2021 г. – 14 ч.
2734
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 „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕАД, с която се оспорва Заповед № РД-947 от 17.12.2019 г. на министъра на
околната среда и водите, с която е определена
санитарно-охранителна зона около язовир „Ясна
поляна“, язовир „Ново Паничарево“ и водохва-
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щане „Зелениковска“, по което е образувано
адм. д. № 5294/2020 г. по описа на Върховния
административен съд.
2829
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админис
тративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против Наредбата за определяне
размерите на местните данъци на територията
на община Малко Търново (приета с Решение
на Общ и нск и я с ъве т – Ма л ко Търново, на
21.02.2008 г., посл. изм. с Решение № 392 по
протокол № 36 от 17.12.2018 г.) на ОбС – Малко
Търново, като приета при съществени нарушения
на административнопроизводствените правила,
по съображенията на ОП – Бургас, изложени в
протеста, а в условието на евентуалност, ако съдът
не приеме наличието на такива нарушения, се
оспорват отделни разпоредби на подзаконовия
нормативен акт, а именно нормите на чл. 55,
ал. 4 и 5, чл. 11, чл. 15, чл. 32, ал. 3, чл. 40,
чл. 41, ал. 1, 2 и 6, чл. 44, ал. 1, чл. 49, ал. 1,
т. 4 от нормативния акт, като противоречащи
на материалноправни разпоредби от по-висока
степен, както и постановени в противоречие с
целта на закона. По оспорването е образувано
адм. дело № 798/2021 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
27.05.2021 г. от 11,05 ч.
2751
А дминистративният съд – Варна, Х Х ХІІІ
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпила жалба от Фондация
„Върховенство на закона“ срещу чл. 3, ал. 1 – 3
от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета
с Решение № 447 от 29.05.2018 г. на Общинския
съвет – Девня. По жалбата е образувано адм.
дело № 679/2021 г. по описа на Административния съд – Варна, ХХХІІІ състав, насрочено за
17.06.2021 г. от 15 ч.
2757
Административният съд – Варна, ХХІХ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 690/2021 г. по описа на Административния
съд – Варна, по жалба от Фондация „Върховенство на закона“ срещу чл. 3, ал. 1, т. 1 – 4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет – гр. Бяла, област Варна – Общинският съвет приема стратегия за управление
на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината.
Стратегията определя политиката за развитие
на о бщ и нск ат а с о б с т вено с т и с т опа нск ат а
дейност на общината и съдържа: 1. основните
цели, принципи и приоритети за придобиване,
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост; 2. основните характеристики
на отделните видове имоти, които могат да се
предоставят под наем или да бъдат предмет на
разпореждане; 3. нуждите на общината от нови
имоти и способите за тяхното придобиване; 4.
други данни, определени от общинския съвет. Административно дело № 690/2021 г. по описа на
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А дминистративния съд – Варна, е насрочено
за разглеждане в публично съдебно заседание
на 24.06.2021 г. от 14,45 ч., което ще се проведе
в сградата на Административния съд – Варна,
ул. Никола Вапцаров № 3А.
2787
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Варна , Х Х І Х
с ъс та в, на основа н ие ч л. 188 във вр ъ зка с
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 678/2021 г. по описа на А дминис
тративния съд – Варна, по жалба от Фондация
„Върховенство на закона“ срещу чл. 4, ал. 1,
т. 1 – 4 от Наредба № 4 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущес
тво на Общинския съвет – Дългопол, област
Варна – Общинският съвет приема стратегия
за управление на общинската собственост за
срока на мандата си по предложение на кмета
на общината. Стратегията определя политиката
за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината, която съдържа:
1. основните цели, принципи и приоритети за
придобиване, у правление и разпореж дане с
имотите – общинска собственост; 2. основните
характеристики на отделните видове имоти,
които могат да се предоставят под наем или да
бъдат предмет на разпореждане; 3. нуждите на
общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване; 4. други данни, определени
от общинския съвет. А дминистративно дело
№ 678/2021 г. по описа на А дминистративния
съд – Варна, е насрочено за разглеж дане в
публично съдебно заседание на 24.06.2021 г.
от 14,45 ч., което ще се проведе в сградата на
А дминист ративни я съд – Варна, ул. Никола
Вапцаров № 3А.
2788
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административно
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила
жалба от Фондация „Върховенство на закона“,
София, ЕИК 205988920, представлявана от Юлия
Петрова Ненчева, чрез адв. И. Янков срещу разпоредбите на чл. 4а, ал. 1 и 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
със собствеността на Община Свищов, за което
е образувано адм. д. № 228/2021 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание е насрочено за 11.06.2021 г.
от 9,45 ч.
2816
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпила жалба от Фондация „Върховенство на закона“, представлявана
от председателя Юлия Петрова Ненчева, против
чл. 2а от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Габрово, приета с Решение
№ 23 от 17.03.2005 г. на ОбС – Габрово, по която
е образувано адм.д. № 84/2021 г. по описа на
Административния съд – Габрово, насрочено за
16.06.2021 г. от 11 ч.
2768
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване по
жалба на Фондация „Върховенство на закона“
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на разпоредбата на чл. 13 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Джебел, приета
с Решение на Общинския съвет – Джебел. По
оспорването е образувано адм.д. № 85/2021 г. по
описа на Административния съд – Кърджали.
Същото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 2.06.2021 г. от 10,15 ч.
2835
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване по
жалба на Фондация „Върховенство на закона“ на
разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Крумовград, приета
с решение на Общинския съвет – Крумовград.
По оспорването е образувано адм.д. № 83/2021 г.
по описа на Административния съд – Кърджали.
Същото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 2.06.2021 г. от 10,10 ч.
2836
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е постъпила Заповед № РД-30-67 от 26.03.2021 г. на областния
управител на област Кюстендил срещу Решение № 106 по протокол № 3 от 26.02.2021 г.
на ОбС – Невес т и но, с кое т о са изменен и
т. 1 и 2 от Решение № 95 по протокол № 11
от 10.12.2020 г. за определ яне размерите на
ус л у г и т е сме т ос ъби ра не, сме т оизвозва не и
обезвреждане на битови отпадъци в депа или
други съоръжения в обхвата на ТБО. Претендира се противоречие с норми от по-висок ранг
(чл. 68, ал. 1 от ЗМДТ) и се иска отмяна на
оспореното решение на ОбС. По този повод е
образувано адм. д. № 107 по описа на съда за
2021 г., насрочено за 23.06.2021 г. от 10,30 ч.
2753
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Фондация
„Върховенство на закона“ на чл. 6, ал. 1 и 2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Община Алфатар, приета с Решение
№ 376 по протокол № 043 от 30.11.2018 г. от заседание на Общинския съвет – гр. Алфатар, по
което е образувано адм.д. № 70/2021 г. по описа
на Административния съд – Силистра, за 2021 г.,
насрочено за 9.06.2021 г. от 10,30 ч.
2754
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба
от Гергана Колева Недина, Добрин Михалев
Горанов, Христо Вълчев Ройдев и Красимир
Митков Петков против Заповед № СД-05-01 от
6.01.2021 г. на министъра на правосъдието, с коя
то е открито допълнително място за нотариус
в съдебния район на Районния съд – Поморие,
по която е образувано адм. д. № 1787/2021 г. по
описа на Административния съд – София-град,
ХХ тричленен състав, насрочено за 11.06.2021 г.
от 10,30 ч. Лицата, за които оспореният акт е

С Т Р.

158

ДЪРЖАВЕН

благоприятен, могат да встъпят като страни
наред с административния орган до началото
на устните състезания при всяко положение
на делото.
2752
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че по жалба от Фондация „Върховенство на закона“ – София, против чл. 5, ал. 1 от Наредба № 8 за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Община Драгоман,
приета от ОбС – Драгоман, с Решение № 153 по
протокол № 9 от 20.09.2019 г., е образувано адм.
дело № 335/2021 г., насрочено в открито съдебно
заседание на 2.06.2021 г. от 10 ч.
2735
А дминистративният съд – София област,
седми състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в
Административния съд – София област, е образувано адм. дело № 272/2021 г. по описа на
Административния съд – София област, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 23.06.2021 г. от 10 ч. с предмет на
оспорване: Решение № 375 от 2021 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, по протокол № 22,
т. 19 от 25.02.2021 г.
2804
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 18, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Фондация
„Върховенство на закона“ против чл. 5, ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, действаща
на територията на община Братя Даскалови, по
което е образувано адм. д. № 218/2021 г. по опи
са на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 9.06.2021 г. от 14 ч.
2755
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщ ава, че е постъпила жалба от Фондация
„Върховенство на закона“ против чл. 21, ал. 2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, действаща
на територията на община Гълъбово, по което е
образувано адм. дело № 209/2021 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, насрочено
за 9.06.2021 г. от 14 ч.
2756
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е
постъпило оспорване срещу чл. 72 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Върбица,
приета от Общинския съвет – Върбица. Въз основа
на жалбата е образувано адм. дело № 108/2021
г. по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 14.06.2021 г. от 10 ч.
2830
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
LV състав, съобщава на Алексей Геннадиевич
Николашин с последен адрес Руската федерация,
гр. Москва, сега с адрес Република България,
гр. Созопол, м. Света Марина, комплекс „Санта
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Марина“, вила 42, ет. 3, ап. А-5, че има заведено
гр.д. № 6335/2020 г. от „Феърплей Пропъртис
Мениджмънт“ – ЕООД, гр. София, район „Лозенец“, бул. Черни връх № 51Б. Указва на ответник а
Алексей Геннадиевич Николашин, че следва да се
яви в Районния съд – Бургас, ул. Александровска
№ 101, за връчване на препис от исковата молба
и приложенията към нея.
2758
Районният съд – Велинград, съобщава на
Васил Колев, роден на 2.01.1953 г. в Югославия, гражданин на Югославия, с неизвестен
към момента адрес за призоваване, да се яви в
двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ в канцеларията на
съда за получаване на препис от искова молба
и приложенията към нея за писмен отговор в
едномесечен срок на основание чл. 131, ал. 2 и
3 от ГПК, като му указва за възможността да
ползва правна помощ и че ако въпреки публикацията не се яви в съда, за да получи преписи
от исковата молба и приложенията, съдът ще
му назначи особен представител на разноски на
ищеца, като ответник по гр. дело № 206/2021 г.
с предмет на делото чл. 49, ал. 1 от СК, заведено от Катя Йосифова Колев с адрес Велинград,
ул. Емилиян Станев № 1, ет. 2, ап. 13.
2789
Габровският районен съд уведомява ответника
Хунг Конг Трьонг, гражданство Ливан, роден на
19.06.1971 г. в Ливан, с постоянен адрес Ливан,
че има образувано гр. дело № 353/2021 г. по
описа на Районния съд – Габрово, със страни:
Емануела Хунг Конг – молител, и Павлос Данаил
Куртис – страна, с основание на иска: молба за
разрешаване за сключване на граждански брак,
по което е насрочено открито съдебно заседание
на 27.05.2021 г. от 10 ч., за изслушване.
2773
Софийският районен съд, ГО, 78 състав,
призовава Капка Томас Микл, с адрес: София,
бул. Княз Александър Дондуков № 34, вх. Б, ет. 2,
ап. 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в Софийския районен съд – бул. Цар Борис ІІІ № 54, в
едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ като ответница по
гр.д. № 14297/2021 г., заведено от „Топлофикация
София“ – ЕАД. Ответницата да посочи съдебен
адрес за призоваване, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК
(стар ГПК).
2817
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 91 състав, призовава в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
ответницата Лилия Фаритовна Кръстева, родена
на 9.11.1978 г., гражданка на Казахстан, сега с
неизвестен адрес, да се яви в канцеларията на
Софийския районен съд, за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея по
гр.д. № 47046/2020 г. по описа на съда, заведено
от Златко Константинов Кръстев от София, по
чл. 49, ал. 1 от СК. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще є назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2818
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Софийският районен съд, 37 състав, указва
на Мартин Петер М Хейлигерс (Martijn Peter M
Heiligers), белгийски поданик, роден на 14.12.1971 г.
в Ситтард, че срещу него е образувано гр.д.
№ 8296 по описа за 2020 г. по искане на Анелия
Иванова Стойкова, като е длъжен в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ да се яви в сградата на съда на
адрес: София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да
получи исковата молба по делото за отговор в
едномесечен срок.
2819
Софийският районен съд, 92 състав, призовава
Мд Бабул Хассаин, роден на 1.07.1986 г., без регис
триран постоянен и настоящ адрес в Република
България, и в качеството му на ответник по гр.д.
№ 55719/2020 г. по описа на СРС, III ГО, 92 състав, образувано по предявен от Цветанка Розева
Кирилова от София с адрес за кореспонденция
и призоваване: София, бул. Васил Левски № 65,
ет. 1, ап. 5, иск за унищожаване на сключения
между тях граждански брак, алтернативно за прекратяване на сключения между тях граждански
брак поради настъпило дълбоко и непоправимо
разстройство, като указва на същия, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на
СРС, III ГО, за връчване на книжата по делото.
Ответникът следва да посочи съдебен адресат в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2820

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Съюза на математиците в България (УС на СМБ), София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 5 от устава на
СМБ и решение на управителния съвет (протокол
№ 1 от 31.01.2021 г.) свиква общо събрание на
6.06.2021 г. в 11 ч. в Зала 500, ет. 5, на Института
по механика при БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4,
София, при следния дневен ред: 1. отчет за работата на управителния съвет на СМБ за 2020 г.; 2.
приемане на финансовия отчет на СМБ за 2020 г.;
3. приемане на финансов план на СМБ за 2021 г.;
4. промени в устава на СМБ; 5. освобождаване
от отговорност членовете на УС на СМБ; 6. освобождаване от длъжност на членовете на УС
на СМБ и избор на нов УС; 7. разни.
2775
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на производителите
на комбинираните фуражи“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 17 от устава на
сдружението и решение на управителния съвет
от 23.04.2021 г. и при спазване на всички противоепидемични мерки свиква общо събрание
на 11.06.2021 г. в 10 ч. в зала № 4 на Федерацията на научно-техническите съюзи в България,
ул. Г. С. Раковски № 108, София, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет за дейността на сдружението за периода
2018 г. – 2020 г.; 2. отчетен доклад на контролния
съвет за финансовото състояние на сдружението
за 2020 г.; 3. приемане на проект за дейността и
бюджета на сдружението за 2021 г.; 4. избор на

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 9

нов председател на съюза, който е и председател
на управителния съвет, съгласно чл. 15, т. 3 от
устава; 5. избор на нов управителен съвет на
Съюза на производителите на комбинираните
фуражи; 6. избор на нов контролен съвет на
Съюза на производителите на комбинираните
фуражи; 7. промяна на устава на СПКФ; 8. разни.
Присъствието на членовете на съюза е задължително. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно при същия дневен ред.
2781
22. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на българските
вагоностроителни и вагоноремонтни предприятия“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 32, ал. 5 от устава на сдружението свиква
общо събрание на членовете на сдружението
на 14.06.2021 г. в 10 ч. в София, район „Сердика“, ул. Клокотница № 2А, ет. 3, офис 13, при
следния дневен ред: 1. отчет на председателя
за дейността на сдружението и представяне на
актуалния списък на членове на сдружението от
учредяването до датата на провеждане на общото
събрание; 2. вземане на решение за промени в
устава на сдружението, както следва: в чл. 5 по
отношение седалището и адреса на управление
на сдружението; в чл. 32, ал. 5 относно начина
на оповестяване свикването на общо събрание,
както и одобряване актуален устав на АБВВП;
3. избор на членове на управителния съвет; 4.
избор на председател на сдружението измежду
членовете на новия управителен съвет, който
съгласно устава на АБВВП е и председател на
управителния съвет. Поканват се всички членове
да вземат участие в събранието. При невъзможност за присъствено провеждане на събранието
то ще се проведе електронно дистанционно. При
липса на кворум на основание чл. 33, ал. 1 от
устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час на същото място и при
същия дневен ред и ще се проведе независимо
от броя на явилите се членове. Материалите,
свързани с дневния ред на общото събрание, са
на разположение на адрес: София, район „Сердика“, ул. Клокотница № 2А, ет. 3, офис 13. При
поискване те могат да бъдат предоставени на
всеки член на сдружението безплатно.
2769
12. – Управителният съвет на сдружение
„Младежки алианс за политики и интеграция“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 24.06.2021 г. в 10 ч.
в София, ул. Aкад. Борис Стефанов № 55, при
следния дневен ред: 1. избиране на председател
и секретар на събранието; 2. утвърждаване решението на управителния съвет на сдружението
за освобождаването членове на сдружението,
членове на управителния съвет на сдружението
и за приемането на нови членове на сдружението
и нови членове на управителния съвет; 3. разни.
2831
11. – Координационният съвет на Синдиката на железничарите в България на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и устава на СЖБ свиква VІІІ
Конгрес на СЖБ на 1.07.2021 г. от 12 ч. в София,
бул. Княгиня Мария-Луиза № 106, в салона на
Синдикалния дом на културата на транспортните
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работници в България при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за работата на координационния
съвет, изпълнителното бюро и ръководството на
СЖБ за период от 10.03.2016 г. до 20.06.2021 г.; 2.
отчетен доклад за работата на контролно-ревизионната комисия за същия период; 3. приемане на
докладите и освобождаване на ръководствата от
отговорност; 4. избор на ръководство и ръководни
органи на СЖБ; 5. промени в устава на СЖБ; 6.
приемане на резолюция.
2823
1. – Управителният съвет на сдружение „Национален съюз на градинарите в България“,
Банкя 1320, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на членовете на
сдружението на 26.06.2021 г. в 10,30 ч. в хотел
„Аугуста“, Хисаря, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС на НСГБ; 2. финансов
отчет на КС; 3. избор на нови членове в УС; 4.
промени в устава на НСТБ и седалището на
сдружението; 5. вземане на решение за промяна
в начина на свикване на общо събрание – не
чрез обявяване в ЗТРРЮЛНЦ; вземане на решения по точките от дневния ред – обсъждане
и приемане на отчетите на УС, КС, избиране на
нов УС, промени в устава на НСГБ и промяна
на начина на свикване на общо събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да се явят. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват лично или
чрез упълномощени лица и/или чрез интернет
връзка. Материалите за провеждане на общото
събрание са на разположение на членовете в
офиса на сдружението – Банкя, ул. Гергина № 5,
след 15.05.2021 г.
2782
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб – Божурище“
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 8.07.2021 г. в 18 ч. в НЧ „Христо Ботев – 1934“, Божурище, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на сдружението през 2020 г.;
2. финансов отчет на сдружението за 2020 г.; 3.
план на дейността за 2021 г.; 4. проектобюджет
за 2021 г.; 5. разглеждане на заявления относно
членство в клуба; 6. разни. Регистрация на присъстващите – 17,45 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2783
18. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Ловно-рибарско дружество“ – Вар
на, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
годишно отчетно събрание на 18.06.2021 г. в 18 ч.
в сградата на хотел „Голден тюлип“ във Варна при
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следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на сдружението за 2020 г.; 2. отчет за дейността
на контролния съвет за 2020 г.; 3. приемане на
финансовия отчет за 2020 г.; 4. приемане на план
за дейността на сдружението през 2021 г.; 5. избор
на делегати за общото събрание на НЛРС – СЛРБ.
Поканват се всички избрани делегати на общите
събрания на ловно-рибарските дружини да вземат участие в събранието. При липса на кворум
в обявения начален час на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен ред.
2796
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „БВА Рейсинг тийм“ – Стара
Загора, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на
12.06.2021 г. в 9 ч. на адреса на управление на
сдружението: Стара Загора, ул. Неофит Рилски
№ 5, при следния дневен ред: 1. освобождаване
органите на сдружението – председател и управителен съвет, поради изтекъл мандат и избор на
нови органи – председател и управителен съвет
на сдружението; 2. промяна на устава на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2803
1. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство „Св. Климент Охридски“,
с. Кичево, област Варна, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 25.08.2021 г. в 15 ч. в с. Кичево, община Аксаково, област Варна, училище
„Св. Климент Охридски“, при следния дневен
ред: 1. одобряване и приемане на докладите за
дейността за 2017, 2018, 2019 и 2020 г.; проект за
решение – ОС одобрява и приема докладите за
дейността за 2017, 2018, 2019 и 2020 г; 2. одобряване
и приемане на ГФО за 2017, 2018, 2019 и 2020 г.;
проект за решение – ОС одобрява и приема ГФО
за 2017, 2018, 2019 и 2020 г.; 3. освобождаване на
членове и приемане на нови членове на сдружението; проект за решение – ОС освобождава и
приема нови членове на сдружението; 4. освобождаване от длъжност и отговорност на УС; проект
за решение – ОС освобождава от длъжност и
отговорност УС; 5. избор на нов УС; проект за
решение – ОС избира нов УС; 6. промени в устава
на сдружението; проект за решение: ОС приема
предложените промени в устава. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Всички материали по
точките от дневния ред са налични на адреса на
управление на сдружението.
2809

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс Принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

