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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

Издаден в София на 10 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев

РЕШЕНИЕ

по Доклад за дейността на Временната комисия
за разследване на факти и обстоятелства при
използване на сълзотворен газ, употребата на
сила и помощни средства от МВР, извършени
на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу про
тестиращи граждани, както и за разследване
на факти и обстоятелства, свързани с прила
гане на специални разузнавателни средства
на протестиращи граждани, опозиционни
лидери и членове на политически партии от
опозицията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 34 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Доклада на Временната комисия
за разследване на факти и обстоятелства при
използване на сълзотворен газ, употребата на
сила и помощни средства от МВР, извършени
на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване
на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства
на протестиращи граж дани, опозиционни
лидери и членове на политически партии от
опозицията, като не приема препоръките в
частта за отстраняване от длъжност.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 15 септември 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5620

ПРЕЗИДЕНТ
Н А РЕПУ БЛИК АТА
УКАЗ № 236
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Стоян Иванов Караиванов с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие за неговите особено значими заслуги
за развитието на музикалното изкуство и
култура.

Министър-председател:
Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
5577

УКАЗ № 246
На основание чл. 102, aл. 1 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 249 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Определям номерацията, наименованията
и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители
на 14 ноември 2021 г., както следва:
1. Първи изборен район – Благоевградски,
включващ общините: Благоевград, Банско,
Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Пет
рич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли,
Струмяни, Хаджидимово и Якоруда.
2. Втори изборен район – Бургаски, включващ общините: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие,
Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе
и Царево.
3. Т ре т и изборен ра йон – Варненск и,
включващ общините: Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол,
Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия
и Суворово.
4. Четвърти изборен район – Великотърновски, включващ общините: Велико Търново,
Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов,
Стражица и Сухиндол.
5. Пети изборен район – Видински, включващ общините: Видин, Белоградчик, Бойница,
Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш,
Ново село, Ружинци и Чупрене.
6. Шести изборен район – Врачанск и,
включващ общините: Враца, Борован, Бяла
Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия,
Оряхово, Роман и Хайредин.
7. Седми изборен район – Габровски, включващ общините: Габрово, Дряново, Севл иево
и Трявна.
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8. Осми изборен район – Добрички, включващ общините: Добрич-град, Балчик, Генерал
Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел
и Шабла.
9. Девети изборен район – Кърджалийски,
вк лючващ общините: Кърджали, Ардино,
Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград
и Черноочене.
10. Десети изборен район – Кюстендилски,
включващ общините: Кюстендил, Бобов дол,
Бобошево, Дупница, Кочериново, Невестино,
Рила, Сапарева баня и Трекляно.
11. Единадесети изборен район – Ловешки, включващ общините: Ловеч, Априлци,
Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин
и Ябланица.
12. Дванадесети изборен район – Монтана,
включващ общините: Монтана, Берковица,
Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец,
Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци
и Якимово.
13. Тринадесети изборен район – Пазарджишки, включващ общините: Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово,
Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември,
Стрелча и Сърница.
14. Четиринадесети изборен район – Пернишки, включващ общините: Перник, Брез
ник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън.
15. Петнадесети изборен район – Плевенски, включващ общините: Плевен, Белене,
Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник,
Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим и
Червен бряг.
16. Шестнадесети изборен район – Пловдив, включващ община Пловдив.
17. Седемнадесети изборен район – Плов
дивски, включващ общините: Асеновград,
Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен,
Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски,
Съединение и Хисаря.
18. Осемнадесети изборен район – Разградски, включващ общините: Разград, Завет,
Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар
Калоян.
19. Деветнадесети изборен район – Русенски, включващ общините: Русе, Борово,
Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо
поле и Ценово.
20. Двадесети изборен район – Силистренски, включващ общините: Силистра, Алфатар,
Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и
Тутракан.
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21. Двадесет и първи изборен район – Сливенски, включващ общините: Сливен, Котел,
Нова Загора и Твърдица.
22. Двадесет и втори изборен район – Смолянски, включващ общините: Смолян, Баните,
Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан,
Неделино, Рудозем и Чепеларе.
23. Двадесет и трети изборен район – София, включващ районите: „Витоша“, „Изгрев“,
„Красно село“, „Лозенец“, „Младост“, „Панчарево“, „Студентски“ и „Триадица“.
24. Два десет и четвърти изборен ра
йон – София, включващ районите: „Възраждане“, „Искър“, „Кремиковци“, „Оборище“,
„Подуяне“, „Сердика“, „Слатина“ и „Средец“.
25. Двадесет и пети изборен район – София,
включващ районите: „Банкя“, „Връбница“,
„Илинден“, „Красна поляна“, „Люлин“, „Надежда“, „Нови Искър“ и „Овча купел“.
26. Двадесет и шести изборен район – Софийски, включващ общините: Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Дол
на баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе,
Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец,
Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч.
27. Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, включващ общините: Стара Загора, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово,
Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел
баня, Раднево и Чирпан.
28. Двадесет и осми изборен район – Търговищки, включващ общините: Търговище,
Антоново, Омуртаг, Опака и Попово.
29. Двадесет и девети изборен район – Хас
ковски, включващ общините: Хасково, Димит
ровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово,
Минерални бани, Свиленград, Симеоновград,
Стамболово, Тополовград и Харманли.
30. Тридесети изборен район – Шуменски,
включващ общините: Шумен, Велики Преслав,
Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола
Козлево, Нови пазар, Смядово и Хитрино.
31. Тридесет и първи изборен район – Ямболски, включващ общините: Ямбол, Болярово, Елхово, Стралджа и Тунджа.
Издаден в София на 16 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
5629
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения на Меж ду народния кодекс за
безопасност на високоскоростни плавателни
съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
(Приети с Резолюция MSC.175(79) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 10 декември 2004 г. В
сила за Република България от 1 юли 2006 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Резолюция MSC.97(73), с
която прие Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове от
2000 г. (наричан по-долу „Кодекс HSC 2000 г.“),
който стана задължителен съгласно глава X от
Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г.
(наричана по-долу „Конвенцията“),
Като отбелязва също член VIII, буква b) и
правило X/1.2 от Конвенцията относно процедурата за изменение на Кодекс HSC 2000 г.,
Като взе предвид на своята седемдесет и девета сесия, измененията на Кодекс HSC 2000 г.,
предложени и разпространени в съответствие
с член VIII, буква b), точка i) от Конвенцията,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква b), точка iv) от Конвенцията, изменения на
Кодекс HSC от 2000 г., чийто текст се съдържа
в приложението към настоящата резолюция.
2. Установява в съответствие с член VIII,
буква b), точка vi), параграф 2, буква bb) от
Конвенцията, че измененията се считат за
приети на 01 януари 2006 г., освен ако преди
тази дата повече от една трета от договарящите
се правителства по Конвенцията или договарящите се правителства, чиито комбинирани
търговски флоти съставляват не по-малко от
50 % от брутния тонаж на световния търговски
флот, са уведомили за възраженията си срещу
измененията.
3. Приканва договарящите се правителства
да отбележат, че в съответствие с член VIII,
буква b), точка vii), параграф 2 от Конвенцията
измененията влизат в сила на 01 юли 2006 г.
след приемането им в съответствие с параграф
2 по-горе.
4. Изисква от генералния секретар, в съответствие с член VIII, буква b), точка v) от
Конвенцията, да предаде заверени копия от
настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащи се в приложението, на всички
договарящи се правителства по Конвенцията.
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5. В допълнение отправя искане към генералния секретар да предаде копия от настоящата резолюция и приложението към нея
на членовете на Организацията, които не са
договарящи се правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КО
ДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ВИСОКОСКО
РОСТНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, 2000 Г.
(КОДЕКС HSC 2000)
ГЛАВА 2 – ПЛАВАЕМОСТ, УСТОЙЧИ
ВОСТ И ДЕЛЕНЕ НА ОТСЕЦИ
1 Заглавието на раздел 2.2.1 „Плаваемост
в неповредено състояние“ се заменя със заг
лавието „Плаваеми помещения“.
2 В параграф 2.2.1.1 се добавя следното
ново изречение в края на изречението, започващо с „При отчитане…“ и завършващо
с „…изисквания за остатъчна устойчивост.“:
„Когато има вероятност плаваемото помещение да бъде подложено на повишено
налягане от течности в равновесно положение след повреда, границите и съответните
отвори и прониквания в това помещение
се проектират и конструират така, че да се
предотврати преминаването на течности с
по-ниско налягане.“
3 Във водещия текст на параграф 2.2.3.2
думата „се“ се заменя с думите „може да се“.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАС
НОСТ НА ВИСОКОСКОРОСТНИ ПЛАВА
ТЕЛНИ СЪДОВЕ И СПИСЪК НА ОБОРУД
ВАНЕТО
4 В образеца на сертификата за безопасност на високоскоростен плавателен съд се
вмъква следният нов раздел между раздела,
започващ с думите „Настоящият сертификат
е валиден до“, и раздела, започващ с думите
„Издаден на“:
„Дата на приключване на прегледа, на
който се основава този сертификат:
……………….......…
(дд/мм/гггг)“
5421

Изменения на Меж ду народния кодекс за
безопасност на високоскоростни плавателни
съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
(Приети с Резолюция MSC.222(82) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 8 декември 2006 г. В
сила за Република България от 1 юли 2008 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвенцията за Международната морска организация,
относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Резолюция MSC.97(73), с
която прие Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове от
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2000 г. (наричан по-долу „Кодекс HSC 2000 г.“),
който стана задължителен съгласно глава X от
Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г.
(наричана по-долу „Конвенцията“),
Като отбелязва също член VIII, буква b) и
правило X/1.2 от Конвенцията относно процедурата за изменение на Кодекс HSC от 2000 г.,
Като взе предвид, на своята осемдесет
и втора сесия, измененията на Кодекс HSC
2000 г., предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), точка i) от
Конвенцията,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква
b), точка iv) от Конвенцията, изменения на
Международния кодекс за безопасност на високоскоростните плавателни съдове от 2000 г.,
чийто текст се съдържа в приложението към
настоящата резолюция.
2. Установява в съответствие с член VIII,
буква b), точка vi), параграф 2, буква bb) от
Конвенцията, че измененията се считат за
приети на 01 януари 2008 г., освен ако преди
тази дата повече от една трета от договарящите
се правителства по Конвенцията или договарящите се правителства, чиито комбинирани
търговски флоти съставляват не по-малко от
50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, са уведомили за възраженията си
срещу измененията.
3. Приканва договарящите се правителства
да отбележат, че в съответствие с член VIII,
буква b), точка vii), параграф 2 от Конвенцията измененията влизат в сила на 01 юли
2008 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе.
4. Изисква от генералния секретар, в съответствие с член VIII, буква b), точка v) от
Конвенцията, да предаде заверени копия от
настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащи се в приложението, на всички
договарящи се правителства по Конвенцията.
5. В допълнение отправя искане към генералния секретар да предаде копия от настоящата резолюция и приложението към нея
на членовете на Организацията, които не са
договарящи се правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КО
ДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ВИСОКОСКО
РОСТНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, 2000 Г.
(КОДЕКС HSC 2000)
ГЛАВА 1
ОБЩИ КОМЕНТАРИ И ИЗИСКВАНИЯ
1. Текстът на раздел 1.2 се преномерира
като параграф 1.2.1 и се добавя следният
параграф 1.2.2:
„1.2.2 За всички плавателни съдове се
забранява ново инсталиране на материали,
съдържащи азбест, използвани за конструкци-
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ята, машините, електрическите инсталации и
оборудването на плавателни съдове, за които се
прилага настоящият Кодекс, с изключение на:
.1 лопатки, използвани при ротационни лопаткови компресори и ротационни лопаткови
вакуумни помпи;
.2 водонепроницаеми съединения и обшивки, използвани за циркулация на течности,
когато при висока температура (над 350°C)
или налягане (над 7 x 10 6 Pa) съществува риск
от пожар, корозия или токсичност; и
.3 гъвкави и еластични топлоизолационни сглобки, използвани за температури над
1000°C.“
2. В параграф 1.3.4.1 думите „оперативна
скорост“ се заменят с думите „90 % от максималната скорост“.
3. В параграф 1.3.4.2 думите „оперативна
скорост“ се заменят с думите „90 % от максималната скорост“.
4. В параграф 1.4.16 думите „(основни екрани и органи за управление на оборудването, посочено в 13.2 до 13.7)“ се вмъкват след
думите „навигационното оборудване“.
5. В параграф 1.4.29 думата „храна“ се вмъква между думите „готвене“ и „или отопление“.
6. Параграф 1.4.35 се заменя със следното:
„1.4.35 Машинни отделения са помещенията,
в които са разположени двигатели с вътрешно
горене, използвани за главни двигатели или
имащи обща изходна мощност над 110 kW,
генератори, агрегати за течно гориво, основни
електрически машини и подобни помещения,
както и шахтите към тези помещения.“
7. Параграф 1.4.44 се заличава и параграфи
1.4.32 до 1.4.43 се преномерират като параграфи
1.4.33 до 1.4.44, като се вмъква нов параграф
1.4.32, както следва:
„1.4.32 Кодекс IMDG означава Международния кодекс за превоз на опасни товари
по море (IMDG), както е определено в глава
VII от Конвенцията.“
8. В края на параграф 1.4.53 се вмъква
следното ново изречение:
„Тези помещения, които не съдържат уреди
за готвене, могат да съдържат:
.1 автомати за кафе, тостери, съдомиялни
машини, микровълнови фурни, бойлери за
вода и подобни уреди, всеки от които с максимална мощност от 5 kW; и
.2 готварски чинии и котлони с електрическо загряване за поддържане на храната
топла, всеки от които с максимална мощност
2 kW и температура на повърхността не повисока от 150°C.“
9. В параграф 1.4.54 текстът след „средната“
се заменя със следното:
„височина от гребен до бразда на третата
най-висока от нулевите пресичащи се вълни
за определен период“.
10. В края на параграф 1.8.1 се вмъква
следният текст:
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„При всички плавателни съдове всички
сертификати, издадени съгласно настоящата
глава, или заверени копия от тях се съхраняват на плавателния съд. С изключение на
случаите, когато държавата на знамето е
страна по Протокола SOLAS от 1988 г., копие
от всеки от тези сертификати се поставя на
видно и достъпно място в плавателния съд.“
11. В параграф 1.9.1 се заличава второто
изречение и се добавя следният нов параграф
1.9.1.1:
„1.9.1.1 При всички плавателни съдове могат
да се предприемат транзитни пътувания без
валидно разрешително за експлоатация на високоскоростни плавателни съдове, при условие
че плавателните съдове не се експлоатират с
търговска цел с пътници или товари на борда. За целите на настоящата разпоредба тези
транзитни пътувания включват пътувания за
доставка, т.е. от пристанището на строителството до базовото пристанище, и пътувания
с цел пренасочване, т.е. смяна на базовото
пристанище и/или маршрут. Такива транзитни пътувания, надвишаващи ограниченията,
определени в настоящия Кодекс, могат да се
предприемат, при условие че:
.1 плавателният съд притежава валиден
сертификат за безопасност на високоскоростен плавателен съд или подобен сертификат
преди началото на пътуването;
.2 операторът има разработен план за
безопасност за пътуването, включващ всяко
временно настаняване и всички съответни
въпроси, изброени в 18.1.3, за да се гарантира,
че плавателният съд е в състояние безопасно
да завърши транзитното пътуване;
.3 на капитана на плавателния съд са
предоставени материалите и информацията,
необходими за безопасната експлоатация на
плавателния съд по време на транзитното
пътуване; и
.4 Администрацията е удовлетворена от
взетите мерки за безопасно провеждане на
пътуването.“
12. След параграф 1.9.6 се добавя следният
нов параграф 1.9.7:
„1.9.7 При определяне на най-неблагоприятните предвидени условия и експлоатационните ограничения за всички плавателни
съдове за включване в разрешителното за
експлоатация Администрацията взема предвид
всички параметри, изброени в приложение
12. Определените ограничения позволяват
съответствието с всички тези фактори.“
13. В параграф 1.15.1 думите „четири години“
се заменят с думите „шест години“.
ГЛАВА 2
ПЛАВАЕМОСТ, УСТОЙЧИВОСТ И ДЕЛЕ
НЕ НА ОТСЕЦИ
14. Текстът на точка .1 от параграф 2.1.3
се заменя със следното:
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„.1 Точка на заливане означава всеки отвор,
независимо от размера, който би позволил
преминаването на вода през водонепроницаема/устойчива на атмосферни влияния конструкция (напр. отварящи се прозорци), но с
изключение на всеки отвор, който се държи
затворен до подходящ стандарт за водоустойчивост/устойчивост на атмосферни влияния
по всяко време, освен когато се изисква за
достъп или за работа с преносими потопяеми
трюмни помпи при аварийна ситуация (напр.
неотварящи се прозорци с якост и устойчивост
на атмосферни влияния, сходни на тези на
конструкцията, където са монтирани).“
15. В параграф 2.1.3 точки .2 до .6 се преномерират като точки .3 до .7 и след точка .1
се добавя следната нова точка .2:
„.2 На други места, когато се прилага
за височините на праговете и комингсите
в 2.2.7 и 2.2.8, се приема, че се прилага за
всички устойчиви на атмосферни влияния и
водонепроницаеми механизми за затваряне,
разположени на или под базовата линия.“
16. Добавя се следният нов параграф 2.1.5 и
параграфи 2.1.5 и 2.1.6 се преномерират като
параграфи 2.1.6 и 2.1.7:
„2.1.5 Адекватността на математическите
симулации трябва първо да бъде доказана чрез
корелация с пълномащабните или моделните
изпитвания за съответния вид плавателни съдове. Може да е целесъобразно да се използват
математически симулации, за да се помогне
за идентифициране на по-критични сценарии
за последващите физически изпитвания.“
17. В края на преномерирания параграф
2.1.7 се добавя следният текст:
„Когато се използват изчисления, първо
следва да се докаже, че те представят правилно динамичното поведение в рамките на
експлоатационните ограничения на плавателния съд“.
18. Третото и следващите изречения на
параграф 2.2.9.3 се заменят със следното:
„В безвахтени машинни отделения постовете за управление на главните и спомагателни
всмукателни и изпускателни отвори, свързани
с работата на машините, следва:
.1 да бъдат разположени най-малко на
50 % от значителната височина на вълната,
съответстваща на най-неблагоприятните предвидени условия над най-дълбоката наводнена
водолиния след повреда, посочена в точки
2.6.6 до 2.6.10; или
.2 да могат да се управляват от работното
помещение.“
19. В параграф 2.3.4 таблица 2.3.4 се заменя
със следното:
„Таблица 2.3.4 – Прилагане на приложения 7 и 8 за еднокорпусни и многокорпусни
плавателни съдове

Надлъжно
измерение
на повредата
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Ъгъл на максимална GZ
≤ 25 °

≤ 3 m

приложение 7 или приложение 8
приложение 8

> 3 m

приложение 7

Проект
на
водолиния

приложение 7 или
приложение 8

Напречно измерение на
проникване
Напречно
измерение
на проникване

Надлъжно
измерение
на повредата

Напречно
измерение на
проникване

Напречно
измерение на
проникване

> 25 °

“
20. В параграф 2.3.4 дефинициите на BWL ,
AWP и , които се появяват след „където:“, се
заличават и вместо тях се вмъква дефиницията
„GZ = лост за изправяне“.
21. В параграф 2.4.2 думите „глава 18“ се
заменят с думите „глави 17 и 18“.
22. В параграф 2.6.5 се вмъква следната
нова точка .5 след точка .4:
„.5 празните пространства, запълнени с
пяна или модулни плаващи елементи, или
всяко помещение без вентилационна система
се считат за празни пространства по смисъла
на настоящия параграф, при условие че тази
пяна или елементи отговарят напълно на
изискванията на 2.6.4“.
23. В параграф 2.6.6 се заличава последното
изречение.
24. В параграф 2.6.7 думата „повреди“ се
заменя с думата „повреда“.
25. Следният нов текст се добавя като продължение на параграф 2.6.7 след точка 2.6.7.3:
„Приема се, че описаните в настоящия
параграф повреди имат формата на паралелепипед. Прилагайки това към фигура 2.6.7а,
вътрешната повърхност трябва да се допира
в средата към повърхността, съответстваща
на определената напречна степен на проникване, или да се допира по друг начин до нея
на най-малко 2 места, както е показано на
фигура 2.6.7а.
Страничните повреди не трябва да проникват напречно на 0,21/3 при проектната
водолиния, освен когато в 2.6.7.2 е предвидена
по-малка степен. Вижте фигури 2.6.7б и 2.6.7в.
При многокорпусни плавателни съдове за
периферия на плавателния съд се счита само
повърхността на обшивката, обградена от
външната повърхност на най-външния корпус
във всеки отделен отсек.

Проект
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Фигура 2.6.7a

CL

Повреда, по-малка от
максималното вертикално измерение

CL

Проникване на повредата, ограничено под
проектната водолиния от вертикална линия

Фигура 2.6.7б
Повреда, помалка от
максималното
вертикално
измерение

Напречно
измерение
на
проникване
Проектна водолиния

CL

Проникване на повредата,
ограничено под проектната
водолиния от вертикална линия

Фигура 2.6.7в“
26. Параграфи 2.6.8 до 2.6.12 се преномерират като параграфи 2.6.9 до 2.6.13 и след
параграф 2.6.7 се вмъква следният нов параграф 2.6.8:
„2.6.8 Измерение на повредите на носа и
кърмата
2.6.8.1 За носа и кърмата трябва да се
използват следните измерения на повреда,
както е посочено на фигура 2.6.8:
.1 в предния край, повреда на зоната, определена като Abow в 4.4.1, чиято задна граница
е напречна вертикална равнина, при условие
че тази зона не е необходимо да се простира
по-назад от предния край на водонепроницаемата обвивка на плавателния съд, отколкото
разстоянието, определено в 2.6.7.1; и
.2 в задния край – повреда на зоната зад
напречна вертикална равнина на разстояние
0,21/3 пред задния край на водонепроницаемата обвивка на корпуса.
2.6.8.2 Разпоредбите на 2.6.6 по отношение
на повредите с по-малко измерение остават
приложими за такава повреда.
0.21/3

Палубна зона = Abow
Напречни вертикални
равнини

Фигура 2.6.8“
27. В преномерирания параграф 2.6.9.1.1.1
думите „експлоатационна скорост“ се заменят
с думите „90 % от максималната скорост“.
28. В преномерирания параграф 2.6.9.1.2
се добавя следният текст в края на определението за „Т“:
„при условие че конструкции като стабилизатори с една плоскост или принадлежности
от твърд метал се считат за неплаваеми и
поради това се изключват“.
29. След преномерирания параграф 2.6.9.2.2
се вмъква следният нов параграф 2.6.9.2.3:
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„2.6.9.2.3 Приема се, че формата на повредата е правоъгълна в напречната равнина,
както е показано на фигура 2.6.9.2 по-долу.
Повредата се предполага в серия от отсеци в
рамките на определеното надлъжно измерение,
в съответствие с фигура 2.6.9.2, като средната
точка на повредения обем се поддържа на
постоянно отстояние от осевата линия за
цялото това надлъжно измерение.
Проникване,
нормално
за корпуса

Обем
по протежение
на корпуса

Граница на проникване

Фигура 2.6.9.2“
30. В преномерирания параграф 2.6.10.1
думите „под проектната водолиния“ се вмъкват между думите „корпуса(ите)“ и „които“.
31. В преномерирания параграф 2.6.10.2 се
вмъква следната нова точка .4 след точка .3:
„.4 формата на повредата се приема за
правоъгълна в равнината на обшивката на
плавателния съд и за правоъгълна в напречната
равнина, както е показано на фигура 2.6.9.2“.
32. Параграфи 2.7.2 до 2.7.8 се преномерират
като параграфи 2.7.3 до 2.7.9 и след параграф
2.7.1 се вмъква следният нов параграф 2.7.2:
„2.7.2 За всички плавателни съдове, при
които прецизен експеримент с накланяне е
непрактичен поради височината на центъра
на тежестта (VCG или KG), която е по-малка
от една трета от напречната метацентрична
височина (GM T ), А дминист раци ята може
да приеме оценка на KG чрез подробно изчисление вместо експеримент с накланяне.
В такива случаи се извършва проверка на
водоизместимостта, за да се потвърдят изчислените характеристики на празен кораб,
вк лючително LCG, които могат да бъдат
приети, ако измерената водоизместимост без
товар и LCG са съответно в рамките на 2 %
и 1 % L спрямо оценката.“
33. В преномерирания параграф 2.7.7 се
добавя следното ново изречение в края на
параграфа:
„За превозни средства на въздушна възглавница тип „амфибия“ това може да се пос
тигне чрез използване на уреди за измерване
на газенето заедно с плоскости за базовата
линия на палубата.“
34. В параграф 2.10 се вмъкват следните
нови точки .7 до .10 след точка .6:
„.7 Приема се, че пътниците, които заемат
седалки, са с вертикален център на тежестта,
съответстващ на седнало положение, като
всички останали са в изправено.
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.8 На палубите, където са разположени
сборните пунктове, броят на пътниците на
всяка палуба е този, който генерира максималния кренящ момент. Приема се, че
всички останали пътници заемат палуби,
съседни на тези, на които са разположени
сборните пунктове, и са разположени така,
че комбинацията от броя на всяка палуба и
общият кренящ момент генерира максималния статичен кренящ ъгъл.
.9 Пътниците не трябва да имат достъп
до откритата палуба, нито да се струпват не
обичайно в който и да е край на плавателния
съд, освен ако това не е необходима част от
планираната процедура за евакуация.
.10 Когато има седалки в зоните, заети
от пътници, се приема по един пътник на
седалка, като пътниците се разпределят към
останалите свободни зони на палубата (включително стълбища, ако е необходимо) при
брой от четири на квадратен метър“.
35. След параграф 2.12.2 се добавя следният
нов параграф 2.12.3:
„2.12.3 Доказването на ефекта от кренящия
момент от пътниците, изчислен съгласно точка
2.10 по-горе, или определено налягане на нап
речен вятър при скорост, се установява чрез
провеждане на изпитване или тест на модел
с еквивалентен кренящ момент, приложен
от изпитвателните тежести. Движението на
пътниците може да бъде пренебрегнато само
на плавателни съдове, при които за целите
на безопасността (вижте 8.4.1 и 18.7) изрично
се изисква пътниците да останат в седнало
положение по време на цялото пътуване.“
ГЛАВА 4
ПОМЕЩЕНИЯ И МЕРКИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ
36. В параграф 4.3.4 думите „две трети от
работната скорост“ се заменят с думите „60 %
от максималната скорост“.
37. В параграф 4.3.7 думите „експлоатационна скорост“ се заменят с думите „90 % от
максималната скорост“.
38. В параграф 4.4.1 думите „експлоатационна скорост“ се заменят с думите „90 % от
максималната скорост“.
39. В таблица 4.4.2, под проектно ниво 2:
.1 текстът на параграф 1.1 се заменя със
следното:
„1.1 Облегалки със защита срещу деформация и подложка.“; и
.2 текстът „освен ако не е осъществено
задоволително изпитване без колани в тази
ориентация и аранжимент“ се добавя в края
на параграф 1.4.
40. В края на параграф 4.4.5 се добавя
следното ново изречение:
„Подлакътниците и облегалките на седалките в публичните помещения могат да
служат като ръкохватки.“
41. В параграф 4.6.1 препратката към „3g“
се заменя с препратка към „3“.

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

42. В параграф 4.7.10 второто изречение се
заменя със следното:
„Осигуряват се ясни маркировки, включително местоположението на плана за потушаване на пожари, за указания на спасителния
персонал извън плавателния съд.“
43. В параграф 4.7.12 в края на параграфа
се добавя следният текст:
„Вратите, осигуряващи изход от помещението, когато е възможно, се разполагат в
противоположните краища на помещението.
Когато вратите, осигуряващи изход от помещението, са разположени в един и същи край на
помещението, разстоянието между тези врати
трябва да бъде по-голямо от максималната
дължина на помещението.“
44. В параграф 4.7.13 в края на параграфа
се добавя следният текст:
„Изискванията на настоящия параграф не
се прилагат за пътеки (коридори, разделящи местата за сядане) или за пространства
между съседни редове седалки. Широчината
на пътеките и наклонът на седалките обаче
трябва да са такива, че плавателният съд да
отговаря на изискванията на 4.8.“
45. Параграфи 4.7.14 до 4.7.16 се преномерират като параграфи 4.7.15 до 4.7.17 съответно
и се добавя следният нов параграф 4.7.14:
„4.7.14 Помещенията от специална категория, които се използват за складиране на
моторни превозни средства, следва да бъдат
снабдени с пътеки с широчина най-малко
600 mm, водещи до безопасни аварийни изходи.“
46. В преномерирания параграф 4.7.17 се
добавя следното ново изречение в края на
параграфа:
„Най-малко един авариен изход от машинното отделение се състои от стълба, водеща
до врата или люк (не е хоризонтален люк) или
врата, разположена в долната част на това
помещение и осигуряваща достъп до съседно отделение, от което е осигурен безопасен
авариен изход.“
47. След преномерирания параграф 4.7.17
се добавя следният нов параграф 4.7.18:
„4.7.18 Помещения, в които влизат само
членовете на екипажа, могат да имат само
един авариен изход, при условие че е независим от водонепроницаемите врати.“
48. В параграф 4.8.1 в края на параграфа
се добавя следният текст:
„При определяне на времето за евакуация
всички аварийни изходи следва да се считат
за годни за експлоатация и не е необходимо
да се оразмеряват, за да се вземе предвид
допълнителният брой лица, които могат да
бъдат отклонени от други аварийни изходи,
ако един или повече от тези други аварийни
изходи бъдат загубени или направени негодни
за експлоатация.“
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49. Параграфи 4.8.10 и 4.8.11 се преномерират като параграфи 4.8.11 и 4.8.12 и се добавя
следният нов параграф 4.8.10:
„4.8.10 Когато Администрацията се увери,
че времето за евакуация, определено в съответствие с 4.8.1 до 4.8.9, може да бъде точно
изчислено, Администрацията може да приеме
демонстрация на евакуация, при която от лицата не се изисква да слизат през системата за
морска евакуация или еквивалентни средства
за евакуация, при условие че времето, необходимо за качване в спасителния съд, може
да бъде определено с помощта на:
.1 данни, получени от изпитванията за типово одобрение на оборудването, умножени по
коефициент, базиран на насоките, разработени
от организацията; или
.2 времето, екстраполирано от изпитвания
та с ограничен брой участници.“
ГЛАВА 6
ЗАКОТВЯНЕ, ТЕГЛЕНЕ И ЗАСТАВАНЕ
НА СТОЯНКА
50. След параграф 6.1.3 се добавя следният
нов параграф 6.1.4:
„6.1.4 При всяко работно натоварване до
якостта на скъсване на котвената верига или
швартовите въжета натоварванията върху
битенгите, кнехтовете и други не трябва да
водят до повреди на конструкцията на корпуса,
които да нарушат водонепроницаемостта є.
Изисква се диапазон на якост от поне 20 %
над резултантното натоварване въз основа на
минималната определена якост на скъсване
на съответното въже.“
ГЛАВА 7
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
51. В параграф 7.3.1.2, в първото тире препратката към „1.4.4“ се заменя с препратка
към „1.4.5“.
52. В параграф 7.3.1.3, в първото тире препратката към „1.4.5“ се заменя с препратка
към „1.4.6“.
53. В параграф 7.3.1.4 думите „както е определено в 1.4.15“ се заменят с думите „както
е определено в 1.4.16“.
54. Параграф 7.3.2 се преномерира като
параграф 7.3.3 и се добавя следният нов параграф 7.3.2:
„7.3.2 Във връзка с класификацията на
помещенията в 7.3.1 се прилагат следните
допълнителни критерии:
.1 Ако дадено помещение е разделено от
частични вертикални прегради на две (или
повече) по-малки зони така, че те да образуват затворени пространства, тези затворени
пространства следва да бъдат заобиколени от
вертикални прегради и палуби в съответствие
с таблици 7.4-1 и 7.4-2, според случая. Въпреки
това, ако разделителните вертикални прегради
на тези помещения са отворени поне 30 %,
тогава помещенията могат да се считат за
едно и също помещение.

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

.2 Шкафовете с палубна площ, по-малка
от 2 m 2 , могат да се приемат като част от помещението, което обслужват, при условие че
имат отворена вентилация към помещението
и не съдържат материали или оборудване,
които биха могли да представляват опасност
от пожар.
.3 Когато дадено помещение има особените характеристики на две или повече групи
помещени я, времет о за п ро т и вопожарна
защита на конструкциите на отделенията е
най-високото за съответните групи помещения. Например времето за противопожарна
защита на конструкциите на отделенията
на аварийните генераторни помещения е с
най-висока стойност за помещението, когато
помещението се счита за пункт за управление
(D) и машинно отделение (A).“
55. Следните нови параграфи 7.3.4 до 7.3.6 и
свързаните с тях фигури 7.3.4а, 7.3.4б и 7.3.6 се
добавят след преномерирания параграф 7.3.3:
„7.3.4 За да се предотврати пренасянето
на топлина в пресечните и крайните точки,
изолацията на палубата или вертикалната
преграда преминава отвъд пресечната или
крайната точка на разстояние най-малко
450 mm за стоманени или алуминиеви конструкции (вижте фигури 7.3.4а и 7.3.4б).
7.3.5 Ако дадено помещение е разделено
от палуба или вертикална преграда и прот и вопожарната изола ц и я, необход и ма за
всяко помещение, е различна, изолацията с
по-високо време на противопожарна защита
на конструкциите продължава на палубата
или вертикалната преграда с изолацията с
по-малкото време на противопожарна защита
на конструкциите на разстояние най-малко
450 mm отвъд границата между помещенията.
7.3.6 Когато долната част на противопожарната изолация трябва да се изреже за
дренаж, конструкцията трябва да съответства
на конструктивните детайли, показани на
фигура 7.3.6.
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обшивка
 100 mm

палуба

450 mm

450 mm

450 mm
Фигура 7.3.6“
56. След параграф 7.4.1.3 се добавя следният
нов параграф 7.4.1.4:
„7.4.1.4 Параграф 7.4.1.3 не се прилага за
принадлежности като въздушни витла, въздуховоди за витла, трансмисионни шахти, рулове
и други устройства за управление, подпори,
пръти, гъвкави „поли“ и т.н., които не са част
от основната конструкция на плавателния съд.“
57. В таблици 7.4-1 и 7.4-2 забележка 1 се
заменя със следното:
„1 Горната страна на палубите в помещенията, защитени със стационарни пожарогасителни системи, не е необходимо да се
изолира.“
58. В параграф 7.4.2.1, във второто изречение думите „при теглото на празен кораб“
се заменят с думите „най-малко 300 mm под
водолинията на плавателния съд при празен
кораб в режим на водоизместимост“.
59. В края на параграф 7.4.2.6 се добавя
следното ново изречение:
„Когато шахтите на машинното отделение
преминават през пожароустойчиви водонепроницаеми отсеци, се вземат мерки, за да се
гарантира, че необходимата водонепроницаемост и пожароустойчивост на отсека не е
нарушена.“
60. След параграф 7.4.2.6 се добавя следният
нов параграф 7.4.2.7:
„7.4.2.7 Вентилационни отвори на входните
врати на обществените тоалетни могат да се
приемат, при условие че са разположени в
Където d  450 mm
Където d > 450 mm
Където d  450 mm
Където d > 450 mm
долната част на вратата и са снабдени със
затварящи се решетки, изработени от незаd
d
d
d
d
d
палими или пожароограничаващи материали
и с възможност за управление извън помещението.“
61. В края на параграф 7.4.3.2 се добавя
450 mm
следното
изречение:
450 mm
d = дълбочина на закрепващия
„Противопожарната изолация в такива
елемент наd гредата
= дълбочина на закрепващия
елемент на гредата
помещения може да бъде покрита с ламарина
Фигура 7.3.4а
(неперфорирана) или пароустойчива стъклена
450 mm
тъкан с уплътнени съединения.“
450 mm
62. В параграф 7.4.3.3.1 думите „напр. бюра,
Преграда,
Преграда,
гардероби, тоалетки, бюра и скринове“ се
палуба и др.
палуба и др.
Преграда,
Преграда, добавят след думите „корпусни мебели“.
палуба и др.
палуба и др.
63. В параграф 7.4.3.4 думите „При спазване на изискванията на 7.4.3.5“ се вмъкват
Фигура 7.3.4б
в началото на параграфа.
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64. След параграф 7.4.3.4 се добавя следният нов параграф 7.4.3.5 и параграфи 7.4.3.5
до 7.4.10 се преномерират като параграфи
7.4.3.6 до 7.4.11:
„7.4.3.5 Параграф 7.4.3.4 не се прилага за
прегради, прозорци и странични люкове,
изработени от стъкло, които се считат за
незапалими и отговарят на изискванията
за повърхности с бавно разпространение на
пламъка или за изделията и материалите,
посочени в 7.4.3.3.“
65. Последното изречение на параграф
7.4.4.1 се заличава.
66. След параграф 7.4.4.1 се добавя следният нов параграф 7.4.4.2 и параграфи 7.4.4.2
и 7.4.4.3 се преномерират като параграфи
7.4.4.3 и 7.4.4.4:
„7.4.4.2. Откритите ст ълбища могат да
бъдат разположени в обществени помещения, състоящи се само от две палуби, при
условие че стълбищата се намират изцяло в
тези обществени помещения и са изпълнени
следните условия:
.1 всички нива се използват за една и
съща цел;
.2 площта на отвора меж ду долната и
горната част на помещението е поне 10 % от
площта на палубата между горната и долната
част на помещението;
.3 конструкцията е такава, че лицата в
помещението да са наясно или лесно да могат
да бъдат известени за възникващ пожар или
друга опасна ситуация в това помещение;
.4 от двете нива на помещението са осигурени достатъчно аварийни изходи, водещи
директно към съседна безопасна зона или
отделение; и
.5 цялото помещение се обслужва от един
отсек на спринклерната система.“
67. Второто изречение на преномерирания
параграф 7.4.4.4 се заменя със следното:
„Не се изискват пожарозащитни прегради
в обществени помещения на плавателни съдове от категория А, които имат само едно
обществено пространство, и на други плавателни съдове в помещения с открити тавани
(перфорирани тавани), където отворът е 40 %
или повече и таванът е разположен по такъв
начин, че пожар зад тавана да може лесно да
бъде видян и потушен.“
68. В края на параграф 7.5.2 се добавя
следното изречение:
„Използването на алуминий в резервоари
за смазочно масло за двигатели или във филтърни корпуси за смазочно масло, вградени
в двигателите, се приема.“
69. В параграф 7.6.1 между двете изречения
се вмъква следното изречение:
„Органите за управление са леснодостъпни,
както и ясно и трайно маркирани и посочват
дали спирателният клапан е отворен или
затворен.“
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70. В параграф 7.6.3.2 думите „(връзката
между тръбата и абсорбатора в камбузите)“ се
добавят след думите „долния край на тръбата“.
71. В параграф 7.6.3.4 думата „средства“
се заменя с думите „дистанционно средство,
разположено с горните органи за управление“.
72. В края на параграф 7.6.3.5 се добавя
следното изречение:
„Осигурява се най-малко един люк в близост до изпускателния вентилатор, а другите
се разполагат в зони с голямо натрупване на
грес, като например долния край на въздуховода, както е посочено в 7.6.3.2.“
73. В края на параграф 7.6.4 се добавя
следният текст:
„Противопожарните и димните клапани се
разполагат така, че да бъдат леснодостъпни.
Когато са разположени зад тавани или обшивки, те трябва да бъдат снабдени с врата
за проверка, маркирана за идентифициране на
клапана. Такава идентификация се поставя и
на всички необходими дистанционни органи
за управление.“
74. В параграф 7.6.6 преди последното изречение се вмъква следното изречение:
„Ръчно затваряне може да се постигне
чрез механични средства за освобождаване
или чрез дистанционно управление на противопожарния или димен клапан посредством
надежден електрически превключвател или
механизъм за пневматично освобождаване
(т.е. с пружинно натоварване и т.н.).“
75. В параграф 7.7.1 след първото изречение
се вмъква следното изречение:
„Контролните пунктове, които обикновено
не са заети (напр. аварийните генераторни
отделения), не трябва да бъдат снабдени с
пунктове за ръчни противопожарни кранове.“
76. В параграф 7.7.1.1.4 в края на първото
изречение се добавят думите „всеки от които се състои от група детектори за пожар и
пунктове за ръчни противопожарни кранове,
както са показани в указващия блок, изискван
от настоящия параграф“.
77. В параграф 7.7.1.1.9, в първото изречение
текстът след „7.11.1“ се заличава и се добавя
ново изречение в края на параграфа, както
следва:
„Независимо от предходните изисквания
на настоящия параграф, Администрацията
може да приеме, че един и същ отсек от
детектори може да обслужва помещения на
повече от една палуба, ако тези помещения
са разположени в предния или задния край
на плавателния съд или са така разположени,
че да образуват общи помещения на различни
палуби (напр. помещения за вентилатори,
камбузи, обществени помещения и т.н.).“
78. В края на параграф 7.7.1.1.10 се добавя
следното изречение:
„В случай на система за откриване на пожари с дистанционно и индивидуално разпоз-
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наваеми детектори за пожар това изискване
е изпълнено, ако няма машинни отделения
с голям риск от пожар, включени в контур
(електрическа верига, свързваща детекторите
на различни отсеци последователно и заедно
(вход и изход) с индикаторните блокове), обхващащ жилищните помещения, сервизните
помещения и пунктовете за управление.“
79. В параграф 7.7.1.1.14 текстът след думите
„освен“ се заменя със следното:
„че контролният панел може да се използва
за задействане на едно или повече от следните:
.1 система за персонално повикване;
.2 спиращи механизми за вентилаторите;
.3 механизми за затваряне на противопожарните врати;
.4 механизми за затваряне на противопожарните и димните клапани; и
.5 спринклерната система.“
80. В параграф 7.7.1.1.15 текстът на увода
се заменя със следното:
„Системите за откриване на пожари, при
които всички детектори за пожар могат да
бъдат индивидуално идентифицирани (т.е. с
възможност за идентификация на адреса на
зоната), се разполагат по такъв начин, че:“.
81. В параграф 7.7.1.1.15.1 в края на параграфа се добавят следните думи:
„и нито един контур не трябва да преминава през помещението два пъти. Когато това
не е практично (напр. за големи обществени
пространства), частта от контура, която по
необходимост преминава през помещението
за втори път, се инсталира на възможно
най-голямо разстояние от другите части на
контура.“
82. В параграф 7.7.1.1.15.2 думите „и няма“
се вмъкват между думите „няма“ и „да предизвика“.
83. Следният нов параграф 7.7.1.1.16 се
добавя след параграф 7.7.1.1.15:
„Системата за откриване на пожари в палубните помещения за превозни средства, с
изключение на пунктовете за ръчно повикване,
може да се изключва с таймер по време на товарене/разтоварване на превозните средства.“
84. Второто изречение на параграф 7.7.1.2.3
се заменя със следното:
„Детекторите, които са разположени отгоре,
са на разстояние най-малко 0,5 m от вертикалните прегради, с изключение на коридорите,
шкафчетата и стълбищата.“
85. В първото изречение на параграф 7.7.3.1
думите „работно помещение и, когато има такова, от“ се вмъкват след думата „управление“.
86. Следният нов параграф 7.7.3.2 се добавя след параграф 7.7.3.1 и параграфи 7.7.3.2 и
7.7.3.3 се преномерират като параграфи 7.7.3.3
и 7.7.3.4:
„Допълнителните стационарни пожарогасителни системи, които не се изискват от
кодекса, но са монтирани на плавателния
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съд, трябва да отговарят на конструктивните
изисквания на настоящия Кодекс, с изключение на втория изпускателен отвор, необходим
за стационарните газови пожарогасителни
системи.“
87. В преномерирания параграф 7.7.3.3.3 след
първото изречение се добавя следният текст:
„Тръбопроводите могат да преминават
през жилищните помещения, при условие че
са със значителна дебелина и тяхната якост
е проверена с изпитване под налягане след
монтирането им при налягане не по-малко
от 5 N/mm 2 . Освен това тръбопроводите, преминаващи през жилищните зони, се свързват
само чрез заваряване и не се оборудват с дренажни или други отвори в тези помещения.
Тръбопроводите не трябва да преминават през
хладилни помещения.“
88. В края на преномерирания параграф
7.7.3.3.5 се добавя следното изречение:
„Отворите, които могат да пропускат въздух
или да позволят излизането на газ от защитено
помещение, трябва да могат да се затварят
извън защитеното помещение.“
89. В края на преномерирания параграф
7.7.3.3.6 се добавя следният текст:
„съответстващ на брутния обем на машинното отделение, увеличен с обема на въздухосъбирателните резервоари, преобразуван
в свободен обем въздух. Алтернативно, към
всеки въздухосъбирателен резервоар може
да се монтира изпускателна тръба, свързана
с предпазен клапан, при условие че тя води
директно към открития въздух.“
90. В преномерирания параграф 7.7.3.3.7
думите „персонал може да се очаква да влезе
(напр. ро-ро помещения) и където достъпът
става през врати или люкове или“ се добавят
след думите „работи или“ в първото изречение;
във второто изречение думата „действа“ се
заменя с думите „действа автоматично (напр.
чрез отваряне на вратата на освобождаващия
шкаф)“.
91. В края на преномерирания параграф
7.7.3.3.10 се добавя следният текст:
„Помещенията се считат за отделени, когато
отделенията са в съответствие с таблици 7.4-1
и 7.4-2, в зависимост от случая, или отделенията са газонепроницаеми и са изработени
от стомана или еквивалентни материали.“
92. В края на преномерирания параграф
7.7.3.3.12 се добавя следният текст:
„без да местят контейнерите изцяло от
фиксираната им позиция.“
93. Преномерираният параграф 7.7.3.3.14 се
заменя със следното:
„7.7.3.3.14. Когато пожарогасителният агент
се съхранява извън защитено помещение, той
се съхранява в помещение, което е разположено на безопасно и леснодостъпно място.
С цел прилагане на таблици 7.4-1 и 7.4-2
тези помещения за съхранение се считат за
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пунктове за управление. За помещенията за
съхранение за пожарогасителни средства на
стационарни газови пожарогасителни системи
се прилага следното:
.1 помещението за съхранение не трябва
да се използва за други цели;
.2 когато помещението за съхранение се
намира под палубата, то е разположено на не
повече от една палуба под откритата палуба и
има директен достъп по стълба или подвижна
стълба от откритата палуба;
.3 помещенията са с ефективно проветрение; помещенията, които са разположени под
палубата или помещенията, до които няма
достъп откъм откритата палуба, се оборудват с
механична вентилационна система, пригодена
да изсмуква замърсения въздух от дъното на
помещението с капацитет, който осигурява
най-малко 6 въздухообмена на час; и
.4 вратите за достъп се отварят навън, като
вертикалните прегради и палубите с врати
и други средства за затваряне на отворите в
тях, които съставляват границите между тези
помещения и прилежащите към тях затворени
помещения, са газонепроницаеми.“
94. В края на параграф 7.7.4 се добавя
следният текст:
„Всеки преносим пожарогасител:
.1 не надвишава 23 kg обща маса;
.2 има капацитет от най-малко 5 kg, ако е
видът с прахообразен или въглероден двуокис;
.3 има вместимост от поне 9 l, ако е пенен;
.4 се проверява ежегодно;
.5 е снабден със знак, указващ датата, на
която е извършен последният преглед;
.6 се подлага на изпитване на хидравлично
то налягане (цилиндри и бутилки за гориво)
на всеки 10 години;
.7 не се поставя в жилищни помещения,
ако е от вида с въглероден двуокис;
.8 ако се намира в пунктовете за управ
ление и в другите помещения, в които има
електрическо или електронно оборудване или
съоръжения, необходими за безопасността на
плавателния съд, е с пожарогасителни агенти,
които не са нито проводници на ток, нито са
вредни за оборудването или съоръженията;
.9 следва да бъде готов за употреба и разположен на лесно видими места, така че до
него да има бърз и лесен достъп по всяко
време в случай на пожар;
.10 е разположен на такова място, че експлоатационната му годност да не се нарушава
от атмосферните влияния, вибрациите или
други външни фактори; и
.11 е снабден с устройство, което да идентифицира дали е бил използван“.
95. В параграф 7.7.5.1 думите „помпи с
независимо задвижване“ се заменят с думите
„помпи, захранвани от независими източници
на енергия“.
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96. Преди последното изречение на параграф
7.7.5.3 се вмъква следното изречение:
„Противопожарният тръбопровод трябва
да може да бъде отводняван и е снабден с
клапани, разположени така, че разклоненията
на противопожарния тръбопровод да могат
да бъдат изолирани, когато тръбопроводът се
използва за цели, различни от потушаване
на пожари.“
97. В края на параграф 7.7.5.4 се добавя
следният текст:
„Един хидрант се разполага в близост до
и извън всеки вход на машинно отделение.“
98. В параграф 7.7.5.5 текстът след думите
„негниещ материал“ се заменя със следното:
„Противопожарните шлангове са с дължина:
.1 поне 10 m;
.2 не повече от 15 m в машинните отделения; и
.3 не повече от 20 m за други помещения
и открити палуби.“
99. В параграф 7.8.1.1 в началото се вмъкват думите „При спазване на изискванията
на 7.8.1.2“ и второто изречение се заличава.
100. След параграф 7.8.1.1 се добавя следният нов параграф 7.8.1.2 и параграфи 7.8.1.2
и 7.8.1.3 се преномерират като параграфи
7.8.1.3 и 7.8.1.4:
„7.8.1.2 Палубата за превозни средства на
помещение от специална категория или роро помещение, включително открито ро-ро
помещение, трябва да бъде изолирана само от
долната страна, ако е необходимо. Палубите
за превозни средства, разположени изцяло в
ро-ро помещенията, могат да бъдат без противопожарна защита на конструкциите, при
условие че тези палуби не са част от основната
товароносеща конструкция на плавателния
съд или не осигуряват опора за нея и при
условие че са взети задоволителни мерки, за
да се гарантира, че безопасността на плавателния съд, включително противопожарните
съоръжения, целостта на противопожарните
отделения и средствата за евакуация няма да
се засегнат от частично или пълно срутване
на тези вътрешни палуби.“
101. Параграф 7.8.2 се преномерира като
7.8.2.1 и следният текст се добавя след параграф 7.8.2.1:
„7.8.2.2. Помпите на системата трябва да
могат да поддържат:
.1 половината от общата изисквана мощност, когато някой от помпените агрегати
не функционира, за плавателни съдове от
категория А; и
.2 общата изисквана мощност, когато някой
от помпените агрегати не функционира, за
плавателни съдове от категория Б.
7.8.2.3. Стационарните пожарогасителни
системи отговарят на следните изисквания:
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.1 колекторът на клапана е снабден с манометър и всеки от клапаните е маркиран, за
да се идентифицират защитените зони;
.2 зададени са инструкции за поддръжка и
експлоатация на инсталацията в помещението,
където са разположени клапаните; и
.3 тръбопроводната система е снабдена с
достатъчен брой дренажни клапани.“
102. В края на параграф 7.8.4.1 се добавя
следният текст:
„състоящо се от метална L-образна тръба,
като дългата страна е с дължина около 2 m,
която може да се свърже към противопожарен шланг, а късата страна, с дължина около
250 mm, има постоянно закрепена дюза за
водна мъгла или на който може да се постави
дюза за воден спрей;“.
103. В края на параграф 7.8.4.3 се добавя
следният текст:
„В допълнение към изискванията на 7.7.4
пожарогасителите са подходящи за пожари
от клас А и Б и имат капацитет от 12 kg сух
прах или еквивалент.“
104. Параграф 7.8.6 се преномерира като
параграф 7.8.6.1 и думите „шпигатите се разполагат по начин“ в първото изречение се
заменят с думите „помпените и дренажните
системи са такива, че да предотвратяват такова натрупване. Инсталираните за тази цел
шпигати се разполагат по този начин.“
105. След преномерирания параграф 7.8.6.1
се добавя следният нов параграф 7.8.6.2:
„7.8.6.2 По отношение на шпигатите и дренажните помпи, монтирани в съответствие
със 7.8.6.1:
.1 количеството вода, за което се осигурява
дренаж, отчита както капацитета на помпите на системата за пръскане на вода, така и
необходимия брой накрайници за противопожарни шлангове;
.2 дренажната система има капацитет не
по-малък от 125 % от капацитета, посочен в
.1 по-горе; и
.3 помпите в трюма са със задоволителен
капацитет и се разполагат при страничната
обшивка на кораба на разстояние не повече
от 40 m една от друга във всяко водонепроницаемо отделение.“
106. В параграф 7.8.7.1 текстът след първото
изречение се заменя със следното:
„Електрическото оборудване, монтирано на
повече от 450 mm над палубата или платформата, е от вида затворен и защитен от ограждение, което има защита срещу проникване
на вода на базата на международен стандарт,
приет от организацията. Когато обаче за безопасната работа на плавателния съд е необходимо електрическото оборудване и кабели да
са инсталирани на по-малко от 450 mm над
палубата или платформата, това оборудване
и кабели могат да бъдат инсталирани, при
условие че оборудването е от сертифициран
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„безопасен тип“ на базата на международен
стандарт, приет от организацията.“
107. Текстът на параграф 7.8.7.2 се заменя
със следното:
„7.8.7.2 Ако е монтирано в изпускателна вентилационна тръба, електрическото оборудване
трябва да е от сертифициран „безопасен тип“.
Оборудването и кабелите, ако са монтирани,
трябва да са подходящи за използване въз основа на стандарти, приети от организацията,
а изходът на всяка изпускателна тръба трябва
да е разположен на безопасно място, като се
вземат предвид други възможни източници
на запалване.“
108. В параграф 7.10.1.2 думите „в съответствие с изискванията на 7.8.4.1“ се добавят
след думите „пожарогасител с воден прах“.
109. В параграф 7.10.2 думите „или комплек
ти лични предпазни средства се съхраняват
така, че“ се заменят с думите „а комплектите
лични предпазни средства се съхраняват на
трайно и ясно обозначени места, подредени
така, че“.
110. В параграф 7.10.3.1.2 думите „и ръкавици“ се заличават.
111. В параграф 7.10.3.1.4 думата „тип“ се
заменя с думите „устойчив на експлозии тип,
сертифициран по стандарт, приет от организацията“.
112. Думите „с дръжка, снабдена с високоволтова изолация“ се добавят в края на
параграф 7.10.3.1.5.
113. Параграфи 7.10.3.2 и 7.10.3.2.1 се заличават, параграф 7.10.3.2.2 се преномерира като
7.10.3.2 и след думите „дихателен апарат“ се
вмъкват думите „от одобрен вид“.
114. Второто изречение на преномерирания
параграф 7.10.3.2 се заменя със следното:
„За всеки необходим апарат се осигуряват
два резервни заряда, подходящи за използване
с апарата.“
115. В параграф 7.10.3.3 думите „достатъчна дължина“ се заменят с думите „дължина
от приблизително 30 m“ и в края се добавя
следното ново изречение:
„Спасителното въже се подлага на изпитване със статично натоварване от 3,5 kN в
продължение на 5 минути.“
116. В параграф 7.11.1.3 думите „в рамките
на времето за противопожарна защита на
конструкциите за зоните с голям риск от
пожар.“ се добавят в края.
117. В параграф 7.13.1 след първото изречение се добавя следното изречение:
„Стълбище, открито към една палуба, се
счита за част от помещението, към което е
отворено, и поради това трябва да бъде защитено със спринклерната система, предвидена
за това помещение.“
118. В параграф 7.13.3 думите „експлоатационна скорост“ се заменят с думите „90 %
от максималната скорост“.
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119. Текстът на точка .2 от параграф 7.17.2.2
се заменя със следното:
„.2 специално построени контейнеровози и
товарни помещения, предназначени за превоз
на опасни товари в товарни контейнери и
преносими резервоари; в тази връзка специално изграденото контейнерно помещение е
товарно помещение, снабдено с направляващи
елементи за съхраняване и обезопасяване на
контейнерите;“.
120. В параграф 7.17.2.3 думите „включително помещенията от специална категория“
се добавят след думите „ро-ро помещения“.
121. В края на параграф 7.17.3 се добавя
следният текст:
„По смисъла на настоящия раздел „на палубата“ означава помещенията на откритата
палуба.“
122. В параграф 7.17.3.1.2 думата „захранване“ се заменя с думите „едновременно
доставяне на принадлежностите, изисквани
съгласно 7.17.3.1.3, за най-голямото товарно
помещение и“ и след първото изречение се
вмъква следното изречение:
„Това изискване се удовлетворява от общия
капацитет на главната противопожарна помпа,
без да се включва капацитетът на аварийната
противопожарна помпа, ако има такава.“
123. В параграф 7.17.3.1.3:
.1. думите „се осигуряват“ се заличават в
първото изречение и се вмъкват отново след
думата „Средства“;
.2. думите „обилни количества вода“ се
заменят с думите „с вода при не по-малко от
5 l/min/m 2 от хоризонталната зона на товарните помещения“; и
.3. след думите „дренажните и помпените
съоръжения“ се вмъкват думите „отговарят
на изискванията на 7.8.6 и“.
124. В края на параграф 7.17.3.1.4 се добавя
следното изречение:
„Замяната със система с пяна с висок
коефициент на разширение, отговаряща на
правило II-2/10.4.1.1.2 от Конвенцията, също
е приемлива.“
125. Следните нови параграфи 7.17.3.1.5 и
7.17.3.1.6 се добавят след параграф 7.17.3.1.4:
„7.17.3.1.5. Изискванията на 7.17.3.1.1 до
7.17.3.1.4 могат да бъдат изпълнени от система за пръскане на вода, одобрена от Администрацията въз основа на разработените
от организацията стандарти, при условие че
количеството вода, необходимо за противопожарни цели в най-голямото товарно помещение, позволява едновременно използване на
системата за пръскане на вода плюс четири
струи вода от дюзите на маркучите в съответствие със 7.17.3.1.2.
7.17.3.1.6. Плавателните съдове, превозващи
опасни товари, се оборудват с три противопожарни шланга и дюзи, отговарящи на
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изискванията на 7.7.5.6 в допълнение към
изискванията на 7.7.5.5.“
126. В първото изречение на параграф 7.17.3.2
думите „или палуби за превозни средства“
се добавят след думите „затворени товарни
помещения“.
127. В параг раф 7.17.3.4.2 изречението
„Изпускателните вентилатори трябва да не
предизвикват искри.“ се добавя след първото
изречение, а текстът на последното изречение
се заменя със следното:
„Подходящи телени решетки с размер на
ситото, непревишаващ 13 mm x 13 mm, се
монтират върху входните и изходните вентилационни отвори, за да се предотврати
навлизането на чужди предмети в корпуса.“
128. Параграф 7.17.3.4.3 се преномерира като
параграф 7.17.3.4.4; съответната препратка в
таблица 7.17-2 се изменя и се добавя следният
нов параграф 7.17.3.4.3:
„7.17.3.4.3. Ако прилежащите помещения
не са отделени от товарните помещения с
газонепроницаеми вертикални прегради или
палуби, изискванията за вентилация се прилагат за прилежащите помещения, както и
за самото товарно помещение.“
129. След преномерирания параграф 7.17.3.4.4
се добавя следният нов параграф 7.17.3.4.5:
„7.17.3.4.5. При отворени отгоре контейнеровози електрическа вентилация се изисква
само за долната част на товарния отсек, за
която се изисква специално изградена тръба. Скоростта на вентилация трябва да бъде
най-малко две смени на въздуха на час въз
основа на обема на празен трюм под откритата палуба.“
130. В таблица 7.17-1 думите „(включва
товари от група Б от Кодекса за безопасните
практики при превоза на твърди товари в
насипно състояние, 2004 г., с изключение на
товарите, обозначени като материали, опасни
в насипно състояние)“ се добавят към думите
„Твърди опасни товари в насипно състояние“
в заглавието на дясната колона.
131. В таблица 7.17-1 думите „на час“ се
добавят в края на второто изречение на забележка 1.
132. В таблица 7.17-2, забележка 4, след
думата „съдържащо“ се добавят думите „остатъци от“.
133. В таблица 7.17-2 се добавя следната
забележка 7 с препратки от ред 7.17.3.4.2,
колони 4.2 и 4.3, а забележки 7 до 11 към
таблица 7.17-3 заедно с препратките към тях
в тази таблица се преномерират като забележки 8 до 12:
„7. При кюспе от семе, съдържащо остатъци от екстракция с разтворител, и товари от
клас 4.3 по Кодекс BC се монтират трайно два
отделни вентилатора, освен ако преносимите
вентилатори са пригодени за надеждно монтиране (напр. фиксиране) преди натоварването
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и по време на пътуването. Вентилационната
система трябва да съответства на разпоредбите
на 7.17.3.4.1 и 7.17.3.4.2. Вентилацията следва
да бъде такава, че излизащите газове да не
могат да достигнат обществените помещения
или жилищата на екипажа на палубата или
под нея“.
В таблица 7.17-3, в седмата и осмата колона, препратките към „3.1“, „3.2“ и „3.3“ се
заменят с препратки към „3“ и следната нова
забележка 13 се добавя към „x“ в колона „5.2“,
последен и предпоследен ред:
„Съгласно разпоредбите на Международния
кодекс за превоз на опасни товари по море
съхраняването на опасни товари от клас 5.2
под палубата или в затворени ро-ро помещения е забранено“.
135. В края на параграф 7.17.3.5 се добавя
следният нов текст:
„както следва:
.1 ако дренажната система на трюма за
товарните помещения е допълнителна към
системата, обслужвана от помпите в машинното отделение, капацитетът на системата е
не по-малък от 10 m 3/h за обслужвано товарно
помещение; ако допълнителната система е
обща система, капацитетът не е необходимо
да надвишава 25 m 3/h; не е необходимо да
има излишък при допълнителната система
на трюма; когато се превозват запалими или
токсични течности, тръбопроводът на трюма в
машинното отделение се изолира чрез поставяне на фланец без отвори или чрез затворен
заключващ се клапан;
.2 ако дренажът на сантините в товарните
помещения се осъществява чрез гравитационен дренаж, дренажът води или директно зад
борда, или до затворен дренажен резервоар,
разположен извън машинните отделения;
резервоарът трябва да бъде снабден с вентилационна тръба до безопасно място на
откритата палуба;
.3 затворените помещения извън машинните отделения, в които има сантинни помпи,
обслужващи товарните помещения, предназначени за превоз на запалими или токсични
течности, се оборудват с отделна механична
вентилация, осигуряваща най-малко шест
смени на въздуха на час; електрическото
оборудване в помещението трябва да бъде от
сертифициран безопасен тип; ако до помещението има достъп от друго затворено помещение, вратата следва да се затваря сама; и
.4 дренаж от товарно помещение в сантини
в долно помещение се разрешава само ако това
помещение отговаря на същите изисквания
като горното товарно помещение.“
136. В края на първото изречение на параграф 7.17.3.6.1 се добавя следният текст:
„и се избира, като се вземат предвид опасностите, свързани с превозваните химикали
и стандартите, разработени от организаци-
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ята в съответствие с класа и физическото
състояние“.
137. В края на параграф 7.17.3.6.2 се добавя
следното ново изречение:
„В доп ъ л нен ие к ъм изиск ва н и я т а на
7.10.3.2.2 се осигуряват два резервни заряда,
подходящи за употреба с дихателния апарат
за всеки необходим апарат.“
138. В параграф 7.17.3.8.2 думите „отговарят
на изискванията на 7.8.6, имат клапани, които
могат да се задействат извън помещението, на
място в близост до органите за управление
на пожарогасителната система и“ се вмъкват след думите „дренажните и помпените
съоръжения“.
ГЛАВА 8
СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА И
ПРИСПОСОБЛ ЕНИЯ
139. Параграфи 8.7.6 до 8.7.10 се преномерират като параграфи 8.7.7 до 8.7.11 и се добавя
следният нов параграф 8.7.6:
„8.7.6 Когато е предвидена система за
морска евакуация в спасителни съдове на
плавателни съдове от категория Б, се осигурява алтернативно средство за евакуация на
пътниците и екипажа в спасителни съдове от
същата страна на плавателния съд при условия до и включително най-неблагоприятните
предвидени условия, ако системата за морска
евакуация е загубена или е станала негодна за
експлоатация в случай на повреда в надлъжно
измерение, посочена в 2.6.7.1.“
140. В параграф 8.9.14.2 след думата „се“
се добавят думите „подлагат на щателна
проверка при годишните прегледи, изисквани
съгласно параграф 1.5.1.3“, а останалата част
от изречението се заличава.
141. В параграф 8.9.14.3 след думата „спирачката“ се добавят думите „при максимална
скорост на спускане. Натоварването, което
се прилага, е масата на спасителния съд
или дежурната лодка без лица на борда, с
изк лючение на това, че през интерва ли,
ненадвишаващи пет години, изпитването се
извършва с пробно натоварване, равно на 1,1
пъти теглото на спасителния съд или дежурната лодка и пълното им окомплектоване с
екипаж и оборудване.“, а останалата част от
изречението се заличава.
ГЛАВА 10
СПОМАГАТЕЛНИ СИСТЕМИ
142. В параграф 10.2.4.8 думите „захранващите тръби“ в края на първото изречение
се заменят с думите „тръбите за бункероване
и всички тръби за пълнене, обслужвани от
бордови помпи“; и думите „и, при гориво с
температура на възпламеняване, по-ниска
от 43°C,“ се заменят с думите „когато няма
опасност от пожар или експлозия от появата
на масла и пари, не водят до помещенията
на екипажа, пътническите помещения, помещенията от специална категория, ро-ро
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помещенията (различни от откритите ро-ро
помещения), машинните отделения или други
подобни помещения. За гориво с температура
на възпламеняване, по-ниска от 43°C такива
клапани и тръби“.
ГЛАВА 11
СИСТЕМИ ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕ
НИЕ, АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ И СИСТЕМИ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ
143. В параграф 11.3.3, в първото изречение,
думите „от пункт“ се заменят с думите „от
един или повече пункта“.
144. В параграф 11.4.1.2 точки .4 до .11 се
преномерират като точки .5 до .12 и след точка
.3 се добавя следната нова точка .4:
„.4 откриване на сантинна вода във всяко
водонепроницаемо отделение под проектната
водолиния;“.
ГЛАВА 13
БОРДОВИ НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ И
ОБОРУДВАНЕ И УСТРОЙСТВА ЗА РЕГИС
ТРИРАНЕ НА ДАННИ ЗА ДВИЖЕНИЕТО
НА КОРАБА
145. Параграф 13.8.2 се преномерира като
параграф 13.8.3 и се добавя следният нов
параграф 13.8.2:
„13.8.2 Високоскорост ни те п лавателни
съдове се оборудват с ECDIS, както следва:
.1 плавателни съдове, построени на или
след 1 юли 2008 г.;
.2 плавателни съдове, построени преди 1
юли 2008 г., но не по-късно от 1 юли 2010 г.“
ГЛАВА 4
РАДИОКОМУНИКАЦИИ
146. Текстът на параграф 14.15.10 се заменя
със следното:
„14.15.10 Сателитните EPIRB на всички
плавателни съдове:
.1 се изпитват ежегодно за всички аспекти
на експлоатационната ефективност, като се
обръща специално внимание на проверката
на емисиите по отношение на експлоатационните честоти, кодирането и регистрацията,
през интервали, както е посочено по-долу:
.1 за пътнически плавателни съдове, в рамките на 3 месеца преди датата на изтичане
на срока на сертификата за безопасност на
високоскоростни плавателни съдове; и
.2 за товарни плавателни съдове, в срок от
3 месеца преди датата на изтичане на валидността или 3 месеца преди или след датата на
годишнината от издаването на сертификата за
безопасност на високоскоростни плавателни
съдове;
Изпитването може да се проведе на борда
на плавателния съд или в одобрен пункт за
изпитване; и
.2 подлежи на техническа поддръжка през
интервали, ненадвишаващи пет години, която се извършва в одобрено съоръжение за
техническа поддръжка на сушата.“
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ГЛАВА 18
ОПЕРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
147. Текстът на точка .4 от параграф 18.1.3
се заменя със следното:
„.4 осигуряване в зоната на експлоатация на
базово пристанище с функции и съоръжения
в съответствие с изискванията на настоящия
Кодекс;“.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАС
НОСТ НА ВИСОКОСКОРОСТНИ ПЛАВА
ТЕЛНИ СЪДОВЕ И ЗАПИС НА ОБОРУД
ВАНЕТО
148. В записа на оборудването за сертификата за безопасност на високоскоростни
плавателни съдове в раздел 3 след точка 15
се добавя следната нова точка 16, а точка 16
се преномерира като 17.
„16 Система за идентификация и проследяване на далечни разстояния (LRIT).“
149. В записа на оборудването за сертификата за безопасност на високоскоростни
плавателни съдове, раздел 4, като точка 7 се
добавят думите „Двупосочни радиокомуникации на мястото на аварията на 121,5 mHz
и 123,1 mHz“.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
УСТОЙЧИВОСТ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДО
ВЕ НА ПОДВОДНИ КРИЛЕ
150. Във встъпителния параграф се добавят следните нови параграфи след уводния
параграф и преди параграф 1:
„Както се изисква от 2.3.1, устойчивостта
на плавателните съдове на подводни криле
се оценява при всички разрешени условия на
натоварване.
Терминът „корпусен режим“ има същото
значение като „режим на водоизместимост“,
определен в 1.4.22 от Кодекса.
Терминът „режим на носене на крилото“
има същото значение „режим без водоизместимост“, определен в 1.4.38 от Кодекса.“
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
УСТОЙЧИВОСТ НА МНОГОКОРПУСНИ
ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ
151. В края на параграф 1.4.2 се добавя
следното изречение:
„Като алтернатива може да се използва
друг метод за оценка, както е предвидено в
2.1.4 от настоящия Кодекс.“
152. В края на параграф 1.5 се добавя
следното изречение:
„Определянето на θr с помощта на моделно изпитване или други данни се извършва
по метода за определяне на θz в 1.1.5.3 на
приложение 6.“
153. В края на параграф 2.3 се добавят думите „както е определено в 1.5 от настоящото
приложение“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
УСТОЙЧИВОСТ НА ЕДНОКОРПУСНИ
ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ
154. Текстът на параграф 1.1 се заменя със
следното:
„1.1 Прилага се метеорологичният критерий, съдържащ се в параграф 3.2 от Кодекса
за устойчивост в неповредено състояние.
При прилагане на метеорологичния критерий стойността на налягането на вятъра
P (N/m 2) се приема за:
500{Vw /26}2,
където Vw = скорост на вятъра (m/s), съответстваща на най-неблагоприятните предвидени условия.
Ъгълът на крена, дължащ се на вятъра,
при прилагане на параграф 3.2.2.1.2 от Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, не трябва да надвишава 16° или 80 %
от ъгъла на потапяне на ръба на палубата
(в зависимост от това коя от двете стойнос
ти е по-малка). Когато ъгълът на крена,
дъл жащ се на вят ъра, надвишава 10°, се
осигуряват ефективни нехлъзгави палубни
повърхности и подходящи точки за хващане
в съответствие с 2.13.1.1 от настоящия Кодекс. При прилагането на метеорологичния
критерий трябва да се вземат предвид и
характеристиките на затихване на к латенето на отделните плавателни съдове при
оцен яването на предполагаеми я ъг ъл на
клатене θ 1 , който като алтернатива може
да бъде получен с помощта на моделни или
пълномащабни изпитвания, като се използва методът за определяне на θz в 1.1.5.3 от
приложение 6. Корпусите с характеристики,
които значително увеличават затихването,
като например потопени странични корпуси,
значителни набори от криле или гъвкави
„поли“ или уплътнения, вероятно ще имат
значително по-малък ъгъл на завъртане. За
такива плавателни съдове ъгълът на завъртане трябва да бъде получен от моделни или
пълномащабни изпитвания, или при липса
на такива данни, да се приеме, че е 15°.“
155. В края на параграф 2.1.1 се добавя
следното ново изречение:
„Обхватът се приема като разликата между
равновесния кренящ ъгъл и кренящия ъгъл,
при който остатъчната крива на рамото за
изправяне впоследствие става отрицателна,
или ъгъла, при който настъпва прогресивно
наводняване, в зависимост от това коя от
двете стойности е по-малка.“
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗИСКВАНИЯ И КРИ
ТЕРИИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, СВЪРЗАНИ С
ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ И
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
156. Във второто изречение на първия
параграф думата „прототип на“ се заменя с
думата „първи“.
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157. В параграфи 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 и 3.3.1 думите „максимална експлоатационна скорост“
се заменят с думите „90 % от максималната
скорост“.
158. В параграф 3.2 изречението „Най-неблагоприятните предвидени условия не трябва
да надвишават 150 % от по-тежкото от двете
измерени морски условия“ се вмъква като
предпоследно изречение.
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
КРИТЕРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕН
КА НА СЕДАЛКИТЕ ЗА ПЪТНИЦИТЕ И
ЕКИПАЖА
159. В заглавието думите „ЗА ПЪТНИЦИТЕ
И ЕКИПАЖА“ се заличават.
160. В параграф 3.4 думите „същата здравина
и коравина“ се заменят с думите „еквивалентна
здравина и твърдост“.
161. В параграф 3.6 след думите „и измерване“ думите „ако е възможно“ се заличават.
162. В параграф 3.9 следните точки .3.3 до
.3.5 се добавят след точка .3.2 и точка .3.3 се
преномерира като точка .3.6:
„.3.3 огъващият момент във врата не надвишава 88 Nm;
.3.4 удължаващият момент във врата не
надвишава 48 Nm;
.3.5 вместо изискванията на .3.3 и .3.4 погоре, облегалка на седалка или облегалка за
глава на най-малко 850 mm над възглавницата
на седалката се приема; и“.
163. След приложение 11 се добавя следното
ново приложение 12:
„ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ФА КТОРИ, КОИТО ТРЯБВА Д А БЪД АТ
ВЗЕТИ ПРЕДВИД ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ
1. Цел и обхват
Целта на настоящото приложение е да се
определят параметрите, които следва да се
вземат предвид при определяне на най-неблагоприятните предвидени условия (определени
в 1.4.61) и другите експлоатационни ограничения (определени в 1.4.41), които трябва да се
включат в разрешителното за експлоатация,
за да се улесни последователното прилагане
на Кодекса.
2. Фактори, които трябва да се вземат
предвид
Вземат се предвид най-малко следните
фактори:
.1 Максималното разстояние от убежището,
посочено в 1.3.4.
.2 Наличие на спасителни средства, които
да отговарят на 1.4.12.1 (само за плавателни
съдове от категория А).
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.3 Минимална температура на възду ха
(податливост на обледеняване), видимост и
дълбочина на водата за безопасна експлоатация, както е посочено в 1.4.61.
.4 Значителната височина на вълната и
максималната средна скорост на вят ъра,
използвани при прилагането на изискванията за устойчивост и плаваемост в глава 2 и
свързаните с нея приложения.
.5 Ограниченията за безопасна мореходност (особено значителната височина на
вълната), като се вземат предвид известните
рискове за устойчивостта, изброени в 2.1.5,
експлоатационните условия по предвидения
маршрут (вижте 18.1.3.2) и движенията по
време на експлоатация, определени в 3.3 от
приложение 9.
.6 Конструктивната безопасност на плавателния съд при критични проектни условия
съгласно глава 3.
.7 Безопасното внедряване и експлоатация
на системите за евакуация и спасителните
съдове, както се изисква от 8.6.5.
.8 Ограниченията за безопасна работа,
определени в съответствие с изпитванията по
море, изисквани от глава 17 и приложения 3
и 9, като се определят всички ограничения
върху теглото и положението на центъра на
тежестта съгласно 17.3, както и последиците
от повредите и неизправностите съгласно 17.4.“
5422

Изменения на Меж ду народния кодекс за
безопасност на високоскоростни плавателни
съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
(Приети с Резолюция MSC.260(84) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 16 май 2008 г. В сила
за Република България от 1 януари 2010 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвенцията за Международната морска организация,
относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Резолюция MSC.97(73), с
която прие Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове от
2000 г. (наричан по-долу „Кодекс HSC 2000 г.“),
който стана задължителен съгласно глава X от
Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г.
(наричана по-долу „Конвенцията“),
Като отбелязва също член VIII, буква b) и
правило X/1.2 от Конвенцията относно процедурата за изменение на Кодекс HSC от 2000 г.,
Като взе предвид на своята осемдесет и
четвърта сесия измененията на Кодекс HSC
2000 г., предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), точка i) от
Конвенцията,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква b), точка iv) от Конвенцията, изменения
на Международния кодекс за безопасност на
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високоскоростни плавателни съдове от 2000 г.,
чийто текст се съдържа в приложението към
настоящата резолюция.
2. Установява в съответствие с член VIII,
буква b), точка vi), параграф 2, буква bb) от
Конвенцията, че измененията се считат за
приети на 01 юли 2009 г., освен ако преди тази
дата повече от една трета от договарящите
се правителства по Конвенцията или договарящите се правителства, чиито комбинирани
търговски флоти съставляват не по-малко от
50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, са уведомили за възраженията си
срещу измененията.
3. Приканва договарящите се правителства
да отбележат, че в съответствие с член VIII,
буква b), точка vii), параграф 2 от Конвенцията измененията влизат в сила на 01 януари
2010 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе.
4. Изисква от генералния секретар, в съответствие с член VIII, буква б), точка v) от
Конвенцията, да предаде заверени копия от
настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащи се в приложението, на всички
договарящи се правителства по Конвенцията.
5. В допълнение отправя искане към генералния секретар да предаде копия от настоящата резолюция и приложението към нея
на членовете на Организацията, които не са
договарящи се правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ
КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ВИСО
КОСКОРОСТНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ,
2000 Г. (КОДЕКС HSC 2000)
ГЛАВА 8
СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА И
ПРИСПОСОБЛ ЕНИЯ
8.2 Комуникации
1 В параграф 8.2.1 точка .2 се заменя със
следното:
„.2 от всяка страна на пътническите високоскоростни плавателни съдове и товарните
високоскоростни плавателни съдове с брутен
тонаж от 500 бруто тона или повече се пренася
най-малко едно устройство за локализиране
при търсене и спасяване; това устройство за
локализиране при търсене и спасяване трябва
да съответства на приложимите стандарти за
ефективност, които да са поне толкова стриктни, колкото са тези, приети от организацията;
устройството за локализиране при търсене и
спасяване се съхранява на такива места, че
да може бързо да бъде поставено във всеки
от спасителните плотове; като алтернатива
във всеки спасителен съд се съхранява по
едно устройство за локализиране при търсене
и спасяване.“
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ГЛАВА 4
РАДИОКОМУНИКАЦИИ
14.7 Радиооборудване: Общи положения
2 В параграф 14.7.1 точка .3 се заменя със
следното:
„.3 устройство за локализиране при търсене
и спасяване, което:“.
5423

Изменения на Меж ду народния кодекс за
безопасност на високоскоростни плавателни
съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
(Приети с Резолюция MSC.271(85) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 4 декември 2008 г. В
сила за Република България от 1 януари 2011 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Резолюция MSC.97(73), с
която прие Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни
съдове от 2000 г. (наричан по-долу „Кодекс
HSC 2000 г.“), който стана задължителен
съгласно глава X от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на
море (SOLAS) от 1974 г. (наричана по-долу
„Конвенцията“),
Като отбелязва също член VIII, буква b) и
правило X/1.2 от Конвенцията относно процедурата за изменение на Кодекс HSC 2000 г.,
Като взе предвид на своята осемдесет и
пета сесия измененията на Кодекс HSC 2000 г.,
предложени и разпространени в съответствие
с член VIII, буква b), точка i) от Конвенцията,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква
b), точка iv) от Конвенцията, изменения на
Кодекс HSC 2000 г., чийто текст се съдържа
в приложението към настоящата резолюция.
2. Установява в съответствие с член VIII,
буква b), точка vi), параграф 2, буква bb) от
Конвенцията, че измененията се считат за
приети на 1 юли 2010 г., освен ако преди тази
дата повече от една трета от договарящите
правителства по Конвенцията или договарящите правителства, чиито комбинирани
търговски флоти съставляват не по-малко
от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, са уведомили за възраженията
си срещу измененията.
3. Приканва договарящите се правителства
да отбележат, че в съответствие с член VIII,
буква b), точка vii), параграф 2 от Конвенцията измененията влизат в сила на 01 януари
2011 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе.

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

4. Изиск ва от генера лни я сек ретар, в
съответствие с член V III, буква b), точка v)
от Конвенцията, да предаде заверени копия
от настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащи се в приложението,
на всички договарящи се правителства по
Конвенцията.
5. В доп ъ л нен ие о т п ра вя иска не к ъм
генералния секретар да предаде копия от
нас т оя щат а р е зол юц и я и п ри ложен ие т о
към нея на членовете на Организацията,
които не са договарящи правителства по
Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ
КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ВИСО
КОСКОРОСТНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ,
2000 Г. (КОДЕКС HSC 2000)
ГЛАВА 7
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
1 В края на параграф 7.17.1 се прибавя
следното изречение:
„Плавателните съдове, построени на или
след 1 юли 2002 г., но преди 1 януари 2011 г.,
с товарни помещени я, п редназначени за
превоз на опаковани опасни товари, отговарят на изискванията на 7.13.3, освен когато
превозват опасни товари в класове 6.2 и 7
и опасни товари в ограничени количества
и в изключени количества в съответствие с
таблици 7.17-1 и 7.17-3, не по-късно от датата
на първия преглед при подновяване на или
след 1 януари 2011 г.“
2 В параграф 7.17.1 в първото изречение
след думите „освен при превоз на опасни
товари в ограничени количества“ се добавят
следните думи:
„и изключени количества“.
3 Съществуващата бележка 1 към таблица
7.17-1 се заменя със следното:
„1 За твърди вещества от класове 4 и
5.1, неп ри лож и м и за зат ворен и т оварн и
контейнери. За класове 2, 3, 6.1 и 8, когато
се превозват в затворени товарни контейнери, степента на вентилация може да бъде
намалена до не по-малко от две смени на
въздуха на час. За течности от класове 4 и
5.1, когато се превозват в затворени товарни
контейнери, степента на вентилация може да
бъде намалена до не по-малко от две смени
на въздуха на час. За целите на настоящото
изискване преносимият резервоар е затворен
товарен контейнер.“
4 Наличната таблица 7.17-3 се заменя със
следното:
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Клас

Раздел
7.17.3.1.1
7.17.3.1.2
7.17.3.1.3
7.17.3.1.4
7.17.3.2
7.17.3.3
7.17.3.4.1
7.17.3.4.2
7.17.3.5
7.17.3.6
7.17.3.7
7.17.3.8
7.17.3.9
7.17.3.10

1.1 до 1.69
1.4S
2.1
2.2
2.3 запалими17
2.3 незапалими
3 FP12 < 23°C
3 FP12 ≥ 23°C до ≤ 60°C
4.1
4.2
4.3 течности18
4.3 твърди вещества
5,110
5,213
6.1 течности FP12 < 23°C
6.1 течности FP12 ≥ 23°C до ≤ 60°C
6.1 течности
6.1 твърди вещества
8 течности FP12 < 23°C
8 течности FP12 ≥ 23°C до ≤ 60°C
8 течности
8 твърди вещества
9

„Таблица 7.17-3
Прилагане на изискванията на раздел 7.17. 3 за различни класове опасни товари с изклю
чение на твърди опасни товари в насипно състояние
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8 Когато се изискват „механично вентилирани помещения“ от Международния кодекс
за превоз на опасни товари по море.
9 Във всички случаи да се складира на
3 m хоризонтално отстояние от границите на
машинното отделение.
10 Вижте Международния кодекс за превоз
на опасни товари по море.
11 Както е подходящо за превоза на стоките.
12 FP означава точка на възпламеняване.
13 Съгласно разпоредбите на Международния кодекс за превоз на опасни товари по
море съхраняването на опасни товари от клас
5.2 под палубата или в затворени помещения
тип ро-ро е забранено.
14 Прилага се само за опасни товари,
които образуват запалими пари, изброени в
Международния кодекс за превоз на опасни
товари по море.

X15 -

-

15 Прилага се само за опасни товари с
температура на възпламеняване по-ниска от
23°C, изброени в Международния кодекс за
превоз на опасни товари по море.
16 Прилага се само за опасни товари от
клас с евентуални допълнителни рискове 6.1.
17 Съгласно разпоредбите на Международния кодекс за превоз на опасни товари по
море съхраняването на товари от клас 2.3 с
клас с евентуални допълнителни рискове 2.1
под палубата или в затворени помещения тип
ро-ро е забранено.
18 Съгласно разпоредбите на Международния кодекс за превоз на опасни товари по
море се забранява съхраняването на течности
от клас 4.3 с температура на възпламеняване
по-ниска от 23°C под палубата или в затворени
помещения тип ро-ро.“
5424
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Изменения на Международния кодекс за без
опасност на високоскоростните плавателни
съдове от 2000 г. (Кодекс HSC 2000 г.)
(Приети с Резолюция MSC.326(90) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 24 май 2012 г. В сила
за Република България от 1 януари 2014 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Резолюция MSC.97(73), с
която прие Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове от
2000 г. (наричан по-долу „Кодекс HSC 2000 г.“),
който стана задължителен съгласно глава X от
Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г.
(наричана по-долу „Конвенцията“),
Като отбелязва също член VIII, буква b) и
правило X/1.2 от Конвенцията относно процедурата за изменение на Кодекс HSC 2000 г.,
Като взе предвид на своята деветдесета
сесия измененията на Кодекс HSC 2000 г.,
предложени и разпространени в съответствие
с член VIII, буква b), точка i) от Конвенцията,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква
b), точка iv) от Конвенцията, изменения на
Кодекс HSC 2000 г., чийто текст се съдържа
в приложението към настоящата резолюция.
2. Установява в съответствие с член VIII,
буква b), точка vi), параграф 2, буква bb) от
Конвенцията, че измененията се считат за
приети на 01 юли 2013 г., освен ако преди тази
дата повече от една трета от договарящите
се правителства по Конвенцията или договарящите се правителства, чиито комбинирани
търговски флоти съставляват не по-малко от
50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, са уведомили за възраженията си
срещу измененията.
3. Приканва договарящите се правителства
по Конвенцията да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква b), подточка vii), параграф 2 от Конвенцията измененията влизат
в сила на 01 януари 2014 г. след приемането
им в съответствие с параграф 2 по-горе.
4. Изисква от генералния секретар, в съответствие с член VIII, буква b), точка v) от
Конвенцията, да предаде заверени копия от
настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащи се в приложението, на всички
договарящи се правителства по Конвенцията.
5. В допълнение отправя искане към генералния секретар да предаде копия от настоящата резолюция и приложението към нея
на членовете на Организацията, които не са
договарящи се правителства по Конвенцията.

ВЕСТНИК
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КО
ДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ВИСОКОСКО
РОСТНИТЕ ПЛ АВАТЕЛНИ СЪДОВЕ ОТ
2000 Г. (КОДЕКС HSC 2000 Г.)
Глава 14 – Радиокомуникации
В параграф 14.15.10 точка .1 се заменя със
следното:
„.1 се изпитват ежегодно за всички аспекти
на експлоатационната ефективност, като се
обръща специално внимание на проверката на
емисиите по отношение на експлоатационните
честоти, кодирането и регистрацията, през
интервали от време в рамките на 3 месеца
преди датата на изтичане на валидността
или 3 месеца преди или след датата на годишнината на сертификата за безопасност на
високоскоростни плавателни съдове;
Изпитването може да се проведе на борда
на плавателния съд или в одобрен пункт за
изпитване; и“.
5425

Изменения на Меж ду народния кодекс за
безопасност на високоскоростни плавателни
съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
(Приети с Резолюция MSC.352(92) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 21 юни 2013 г. В сила
за Република България от 1 януари 2015 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Резолюция MSC.97(73), с
която прие Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове от
2000 г. (наричан по-долу „Кодекс HSC 2000 г.“),
който стана задължителен съгласно глава X от
Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г.
(наричана по-долу „Конвенцията“),
Като отбелязва също член VIII, буква b) и
правило X/1.2 от Конвенцията относно процедурата за изменение на Кодекс HSC 2000 г.,
Като взе предвид на своята деветдесет и
втора сесия измененията на Кодекс HSC 2000 г.,
предложени и разпространени в съответствие
с член VIII, буква b), точка i) от Конвенцията,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква
b), точка iv) от Конвенцията, изменения на
Кодекс HSC 2000 г., чийто текст се съдържа
в приложението към настоящата резолюция.
2. Установява в съответствие с член VIII,
буква b), точка vi), параграф 2, буква bb) от
Конвенцията, че измененията се считат за
приети на 01 юли 2014 г., освен ако преди тази
дата повече от една трета от договарящите
се правителства по Конвенцията или договарящите се правителства, чиито комбинирани
търговски флоти съставляват не по-малко от
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50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, са уведомили за възраженията си
срещу измененията.
3. Приканва договарящите се правителства
по Конвенцията да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква b), подточка vii), параграф 2 от Конвенцията измененията влизат
в сила на 01 януари 2015 г. след приемането
им в съответствие с параграф 2 по-горе.
4. Изисква от генералния секретар, в съответствие с член VIII, буква b), точка v) от
Конвенцията, да предаде заверени копия от
настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащи се в приложението, на всички
договарящи се правителства по Конвенцията.
5. В допълнение отправя искане към генералния секретар да предаде копия от настоящата резолюция и приложението към нея
на членовете на Организацията, които не са
договарящи се правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Международния кодекс за
безопасност на високоскоростни плавател
ни съдове, 2000 г.
(Кодекс HSC 2000)
ГЛАВА 18
РАБОТНИ ИЗИСКВАНИЯ
1 След параграф 18.5.3 се въвежда нов параграф, както следва:
„18.5.4 Членовете на екипажа със задължения за влизане или спасяване в затворени
помещения участват в тренировка за влизане
и спасяване в затворени помещения, която се
провежда на борда на плавателния съд наймалко веднъж на всеки два месеца.“
2 Параграфи 18.5.4 до 18.5.10 се преномерират
съответно като 18.5.5 до 18.5.11.
3 Първото изречение на преномерирания
параграф 18.5.8.1 се изменя, както следва:
„18.5.8.1 Датата, на която се провеждат
тренировките, детайлите на тренировките за
напускане на плавателния съд и противопожарните тренировки, тренировките за другите
спасителни средства, тренировките за влизане и
спасяване в затворени помещения и обучението
на борда се записват в дневника, чието съставяне
може да бъде наредено от Администрацията.“
4 След преномерирания параграф 18.5.11 се
вмъква нов подраздел, както следва:
„18.5.12 Тренировки за влизане и спасяване
в затворени помещения
18.5.12.1 Тренировките за влизане и спасяване в затворени помещения се планират и
провеждат по безопасен начин, като се вземат
предвид, когато е целесъобразно, насоките,
предоставени в препоръките, разработени от
организацията.
18.5.12.2 Всяка тренировка за влизане и
спасяване в затворени помещения включва:
1. проверка и използване на лични предпазни
средства, необходими за влизане;
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2. проверка и използване на комуникационно
оборудване и процедури;
3. проверка и използване на уреди за измерване на атмосферата в затворени помещения;
4. проверка и използване на спасително
оборудване и процедури; и
5. инструкции във връзка с техниките за
оказване на първа медицинска помощ и реанимация.
18.5.12.3 Рисковете, свързани със затворените
помещения и бордовите процедури за безопасно
влизане в тези помещения, които следва да
включват, когато е целесъобразно, насоките,
предоставени в препоръките, разработени от
организацията.“
5426

Изменения към Международната конвенция за
контрол и управление на корабните баластни
води и седименти
(Изменения на Анекса към конвенцията – пра
вила A-1 и D-3)
(Кодекс за одобрение на системи за управление
на баластни води, BWMS Code)
(Приети с Резолюция MEPC.296(72) на Комитета по опазване на морската околна среда
на Международната морска организация на
13 април 2018 г. В сила за Република България
от 13 октомври 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 морската среда, възложени му от международните конвенции за предотвратяване и
контрол на морското замърсяване от кораби,
Като отбелязва член 19 от Международна
конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти (Конвенцията),
който определя процедурата за изменение и
възлага на Комитета по опазване на морската
среда на Организацията функцията да разглежда и приема изменения,
Като отбел язва също Резолюци я
MEPC.300(72), с която прие Кодекса за одобрение на системи за управление на баластните
води (BWMS Code),
Като взе предвид предложените на седемдесет и втората му сесия изменения на правила
A-1 и D-3 от Конвенцията, за да се направят
задължителни разпоредбите на BWMS Code,
1. Приема в съответствие с член 19, параграф 2, буква c) от Конвенцията, изменения
на правила A-1 и D-3, чийто текст е изложен
в приложението към настоящата резолюция.
2. Определя в съответствие с член 19, параграф 2, буква е), подточка ii) от Конвенцията,
че измененията се считат за приети на 13 април
2019 г., освен ако преди тази дата повече от една
трета от страните са уведомили генералния
секретар, че възразяват срещу измененията.
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3. Приканва страните да отбележат, че в
съответствие с член 19, параграф 2, буква f), ii)
от Конвенцията, посочените изменения влизат
в сила на 13 октомври 2019 г. след приемането
им в съответствие с параграф 2 по-горе.
4. Отправя искане към генералния секретар,
за целите на член 19, параграф 2, буква d)
от Конвенцията, да предаде заверени копия
от настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащи се в приложението, на
всички страни по Конвенцията.
5. Освен това отправя искане към генералния секретар да изпрати копия от настоящата
резолюция и приложението към нея на членове на Организацията, които не са страни
по Конвенцията.
6. Отправя също искане към генералния
секретар да изготви консолидиран заверен
текст на Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
(Изменения на Анекса към конвенция
та – правила A-1 и D-3)
(Кодекс за одобрение на системи за управ
ление на баластни води, BWMS Code)
Раздел A – Общи разпоредби
Правило A-1 – Определения
1 Добавя се нов параграф 8, както следва:
„8 „BWMS Code“ означава Кодексът за одоб
рение на системи за управление на баластните
води, приет с Резолюция MEPC.300(72), както
може да бъде изменен от Организацията,
при условие че такива изменения са приети
и влязат в сила в съответствие с член 19 на
настоящата Конвенция относно процедурите
за изменение, приложими към Анекса.“
Раздел D – Стандарти за управление
на баластните води
Правило D-3 – Изисквания за одобрение
на системи за управление на баластни води
2 Параграф 1 се заменя, както следва:
„1 С изключение на посоченото в параграф 2, системите за управление на баластни
води, използвани в съответствие с настоящата
Конвенция, се одобряват от администрацията,
както следва:
.1 системи за управление на баластни води,
инсталирани1 на или след 28 октомври 2020 г.,
се одобряват в съответствие с BWMS Code,
който може да бъде изменен; и
.2 системи за управление на баластните
води, инсталирани1 преди 28 октомври 2020 г.,
се одобряват, като се вземат предвид насоките2 , разработени от Организацията или BWMS
Code, както могат да бъдат изменени.“
1
Вижте параграф 2 от Единното тълкуване
на приложение I (Форма на Международното
свидетелство за управление на баластните води)
от Конвенцията, свързан с „датата на монтаж“,
съдържаща се в BWM.2/Circ.66.
2
Вижте Резолюции MEPC.125 (53), MEPC.174
(58) или MEPC.279 (70), според случая.
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Изменения към Международната конвенция за
контрол и управление на корабните баластни
води и седименти
(Изменения на Анекса към конвенция
та – правило B-3)
(График за осъществяване на управление
на баластните води за кораби)
(Приети с Резолюция MEPC.297(72) на Комитета по опазване на морската околна среда
на Международната морска организация на
13 април 2018 г. В сила за Република България
от 13 октомври 2019 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета за
защита на морската среда, възложени му от
международните конвенции за предотвратяване и контрол на морското замърсяване
от кораби,
Като отбелязва член 19 от Международната конвенция за контрол и управление
на корабните баластни води и седименти
(Конвенцията), който определя процедурата
за изменение и възлага на Комитета по опазване на морската среда на Организацията
функцията да разглежда и приема изменения,
Като отчита, че на седемдесет и втората
сесия предложи изменения към правило В-3
от Конвенцията относно графика за осъществяването на управление на баластни
води за кораби,
Като припомня Резолюция MEPC.287(71),
с която реши, че страните трябва да прилагат измененото правило B-3 веднага след
влизането в сила на Конвенцията, вместо
графика за изпълнение, препоръчан в Резолюци я А.1088(28) относно прилагането
на Конвенцията и независимо от графика,
посочен в правило В-3, с оглед избягване
на създаването на режим на двоен договор
през периода между влизането в сила на
Конвенцията и влизането в сила на измененото правило В-3,
1. Приема в съответствие с член 19, параграф 2, буква c) от Конвенцията, изменения
на правило B-3, чийто текст е изложен в
приложението към настоящата резолюция.
2. Определя в съответствие с член 19,
параграф 2, буква e), ii) от Конвенцията, че
измененията се считат за приети на 13 април
2019 г., освен ако преди тази дата повече
от една трета на страните са уведомили
генералния секретар, че възразяват срещу
измененията.
3. Приканва страните да отбележат, че в
съответствие с член 19, параграф 2, буква f),
ii) от Конвенцията, посочените изменения
влизат в сила на 13 октомври 2019 г. след
приемането им в съответствие с параграф
2 по-горе.
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4. Отправя искане към генералния секретар, за целите на член 19, параграф 2, буква
d) от Конвенци ята, да преда де заверени
копия от настоящата резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в приложението,
на всички страни по Конвенцията.
5. Освен това отправя искане към генералния секретар да изпрати копия от настоящата резолюция и нейното приложение
на членове на Организацията, които не са
страни по Конвенцията.
6. Отправя също искане към генералния
секретар да изготви консолидиран заверен
текст на Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
(Изменения на Анекса към конвенция
та – правило B-3)
(График за осъществяване на управление
на баластните води за кораби)
Раздел B – Изисквания за управление и
контрол на корабите
Правило B-3 – Управление на баластните
води за кораби
1 Текстът на Правило B-3 се заменя със
следното:
„1 Кораб, построен преди 2009 г.:
.1 с вместимост на танковете за баластни
води между 1500 и 5000 кубични метра включително, трябва да осъществява управление
на баластните води, съответстващо най-малко
на стандартите, предвидени в правило D-1
или правило D-2, до прегледа за подновяване,
предвиден в параграф 10, след което трябва
да отговаря поне на стандарта, предвиден в
правило D-2;
.2 с вместимост на танковете за баластни води по-малка от 1500 или по-голяма от
5000 кубични метра, трябва да осъществява
управление на баластни води, съответстващо
най-малко на стандарта, описан в правило D-1
или правило D-2 до прегледа за подновяване,
предвиден в параграф 10, след което трябва
да отговаря поне на стандарта, предвиден в
правило D-2.
2 Кораб, построен през или след 2009 г.
и преди 8 септември 2017 г. с вместимост
на танковете за баластни води по-малка от
5000 кубични метра, трябва да осъществява
управление на баластни води, съответстващо
най-малко на стандарта, предвиден в правило
D-2, считано от датата на подновяването,
предвидено в параграф 10.
3 Кораб, построен през или след 2009 г.,
но преди 2012 г., с вместимост на танковете
за баластни води от 5000 кубични метра или
повече, трябва да осъществява управление
на баластните води в съответствие с параграф 1.2.
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4 Кораб, построен през или след 2012 г. и
преди 8 септември 2017 г. с вместимост на
танковете за баластни води от 5000 кубични
метра или повече, трябва да осъществява
управление на баластни води, съответстващо най-малкото на стандарта, предвиден в
правило D-2, считано от датата на подновяването, предвидено в параграф 10.
5 Кораб, построен на или след 8 септември
2017 г., трябва да осъществява управление
на баластни води, което съответства поне на
стандарта, предвиден в правило D-2.
6 Изискванията на настоящето правило
не се прилагат за кораби, които изпускат
баластни води към приемно съоръжение,
проектирано, като се вземат предвид Насоките, разработени от Организацията за
такива съоръжения.
7 Други методи за управление на баластните води могат също да бъдат приети като
алтернативи на изиск вани ята, описани в
параграфи 1 до 5 и параграф 8, при условие
че тези методи осигуряват най-малко същото
ниво на защита на околната среда, здравето
на хората, имуществото или ресурсите, и са
одобрени по принцип от Комитета.
8 Кораб, пост роен преди 8 септември
2017 г., за който не се прилага преглед за
подновяване, предвиден в параграф 10, трябва да осъществява управление на баластни
води, съответстващо най-малко на стандарта,
предвиден в правило D-2, от датата, определена от администрацията, но не по-късно
от 8 септември 2024 г.
9 За кораб, за който са приложими параграфи 2, 4 или 8, ще се изисква да отговаря
или на правило D-1, или на правило D-2,
до момента, в който се изисква да отговаря
на правило D-2.
10 Независимо от правило Е-1.1.2, прегледът за подновяване, посочен в параграфи 1.1,
1.2, 2 и 4, е:
1. първи преглед за подновяване, както е
определен от Комитета,1 на или след 8 септември 2017 г., ако:
i. този преглед е приключил на или след
8 септември 2019 г.; или
ii. прегледът за подновяване е приключил
на или след 8 септември 2014 г., но преди 8
септември 2017 г.; и
2. втори преглед за подновяване, както е определен от Комитета,1 на или след
8 септември 2017 г., ако първият преглед за
подновяване на или след 8 септември 2017 г.
е приключил преди 8 септември 2019 г., в
случай, че не са изпълнени условията на
параграф 10.1.2.“
1
Позоваване на Резолюция MEPC.298(72).
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Изменения към Международната конвенция за
контрол и управление на корабните баластни
води и седименти
(Изменения на Анекса към конвенцията –
правила Е-1 и Е-5)
(Одобрение на допълнителни прегледи за
Международното свидетелство за управление
на баластни води)
(Приети с Резолюция MEPC.299(72) на Комитета по опазване на морската околна среда
на Международната морска организация на
13 април 2018 г. В сила за Република България
от 13 октомври 2019 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета за опазване
на морската среда, възложени му от международните конвенции за предотвратяване и
контрол на морското замърсяване от кораби,
Като отбелязва член 19 от Международната
конвенция за контрол и управление на корабни
баластни води и седименти (Конвенцията),
който определя процедурата за изменение
и възлага на Комитета по опазване на морската среда на Организацията функцията да
разглежда и приема изменения,
Като взе предвид предложените на неговата седемдесет и втора сесия изменения и
допълнения на правила E-1 и E-5 от Конвенцията относно одобряването на допълнителни
прегледи за Международното свидетелство за
управление на баластните води,
1. Приема в съответствие с член 19, параграф 2, буква c) от Конвенцията, изменения
на правила E-1 и E-5, чийто текст е изложен
в приложението към настоящата резолюция.
2. Определя в съответствие с член 19,
параграф 2, буква е), подточка ii) от Конвенцията, че измененията се считат за приети на
13 април 2019 г., освен ако преди тази дата
повече от една трета от Страните са уведомили Генералния секретар, че възразяват срещу
измененията.
3. Приканва страните да отбележат, че в
съответствие с член 19, параграф 2, буква f),
ii) от Конвенцията, посочените изменения
влизат в сила на 13 октомври 2019 г. след
приемането им в съответствие с параграф 2
по-горе.
4. Приканва още страните да разгледат
възможно най-скоро прилагането на горепосочените изменения към Конвенцията за кораби,
които имат право да плават под техния флаг.
5. Отправя искане към генералния секретар, за целите на член 19, параграф 2, буква
г) от Конвенцията, да предаде заверени копия
от настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащи се в приложението, на
всички страни по Конвенцията.
6. Освен това отправя искане към генералния секретар да предаде копия от насто-
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ящата резолюция и приложението към нея
на членовете на Организацията, които не са
страни по Конвенцията.
7. Отправя също искане към генералния
секретар да изготви консолидиран заверен
текст на Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
(Изменения на Анекса към конвенцията –
правила Е-1 и Е-5)
(Одобрение на допълнителни прегледи за
Международното свидетелство за управление
на баластни води)
Раздел Е – Изисквания за прегледи и осви
детелстване на системи за управление на
баластни води
Правило E-1 – Прегледи
1 В параграф 1.5 последното изречение „Такива прегледи се заверяват в Свидетелството,
издадено в съответствие с правило Е-2 или
Е-3.“ се заличава.
Правило E-5 – Срок на действие и валид
ност на Свидетелството
2 В началото на параграф 8 думите „годишен преглед“ се заменят с „годишен или
междинен преглед“.
3 В параграф 8.3 думите „годишни прегледи“ се заменят с „годишни или междинни
прегледи“.
4 Съществуващият параграф 9.1 се заличава
и съществуващите параграфи 9.2 до 9.4 се преномерират съответно на параграфи 9.1 до 9.3.
5453

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване
на държавна служба в Министерството на
вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 64 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 10 и 33 от 2015 г., бр. 61 от
2016 г., бр. 25 от 2017 г., бр. 3, 26 и 78 от 2018 г.
и бр. 44 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 3:
„3. редът за назначаване на лицата по
чл. 156, ал. 2 – 4 и чл. 156а ЗМВР.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „по-възрастни от 40“
се заменят с „навършили 41“.
2. В ал. 3 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „Специализирания отряд
за борба с тероризма (СОБТ)“ се заменят с
„дирекция „Специални операции и борба с
тероризма“ (ДСОБТ) при Главна дирекция
„Жандармерия, специални операции и борба
с тероризма“ (ГДЖСОБТ)“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. специализираните звена за реагиране при критични ситуации вследствие на
престъпна дейност и за участие в специални
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операции с висока степен на риск в Главна
дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Национална полиция“
(ГДНП), Главна дирекция „Гранична полиция“, ГДЖСОБТ и в областните дирекции
на МВР.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, т. 2 думите „Главна дирекция
„Национална полиция“ (ГДНП)“ се заменят
с „ГДНП“.
2. В ал. 7 думите „и/или от други ведомства
и учреждения съгласувано със съответните
ръководители“ се заличават.
§ 4. В чл. 9, т. 2 думите „на общодостъпно
място“ се заличават.
§ 5. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) За участие в конкурса кандидатите подават заявление съгласно приложение
№ 4.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. нотариално заверено копие на диплома
за завършено в Република България средно
или висше образование, ако не е вписана
в регистрите по чл. 141, ал. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
или чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „г“ от Закона за
висшето образование; при издадена диплома
за завършено средно образование от чуждестранно у чебно заведение – нотариално
заверено копие на удостоверение за признато
образование;
2. документ, удостоверяващ разрешения
достъп до класифицирана информация до
изискващото се ниво на сигурност или съгласие за проучване по Закона за защита на
класифицираната информация (ЗЗКИ) – ако
е необходимо за заемане на длъжността;
3. други документи съобразно обявените
изисквания на конкурса.
(3) При подаването на документи личната
карта се представя за сверяване.
(4) Не се приемат документи, подадени
след определения срок.“
§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точки 1 – 4 се изменят така:
„1. приемат, проверяват редовност та и
регистрират документите по чл. 13, ал. 1 и
2, след което ги комплектуват и съхраняват
в дело на кандидата;
2. издават писмо-направление за изпращане
на кандидата за медицинско освидетелстване;
изискват от съответната структура на МВР
заверено копие на медицинското свидетелство със заключение „годен“ – при направено
искане от кандидата съгласно чл. 8, ал. 2 от
Наредба № 8121з-345 от 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в
Министерството на вътрешните работи (ДВ,
бр. 66 от 2014 г.);
3. извършват служебна справка във:
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а) регистрите по чл. 141, ал. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
или чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „г“ от Закона за
висшето образование – при вписана диплома
за завършено в Република България средно
или висше образование;
б) Националния център за информация
и документация относно признаването на
висше образование – при издадена диплома
от чуждестранно висше училище;
4. изискват от съответната структура на
МВР заверено копие на документа по чл. 13,
ал. 2, т. 1 – при направено искане от кандидата;“
б) в т. 7 думите „т. 2“ се заменят с „т. 1“;
в) в т. 8 думите „по т. 2“ се заменят с
„по т. 1“, а думите „ал. 1, т. 2“ се заменят с
„ал. 2, т. 1“.
2. В ал. 2 думите „чл. 13, ал. 1, т. 4“ се
заменят с „чл. 3а, ал. 1 и 2 и чл. 22а, ал. 5“.
§ 7. В чл. 16, ал. 1 думите „наредбата по
чл. 155, ал. 1, т. 5 ЗМВР“ се заменят с „Наредба № 8121з-345 от 2014 г. за определяне на
медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи“.
§ 8. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „по реда
на чл. 157, ал. 2 ЗМВР“ се заменят с „на страницата на МВР в интернет в 14-дневен срок от
крайната дата за подаване на документите“.
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Жалба, постъпила в структурата, за
която е обявен конкурсът, незабавно се изпраща заедно със становище от председателя
на конкурсната комисия и с копия на относимите по случая документи на министъра на
вътрешните работи чрез дирекция „Човешки
ресурси“. Дирекция „Човешки ресурси“ изготвя становище по жалбата до министъра
на вътрешните работи.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 9. В чл. 22а ал. 6 се изменя така:
„(6) Резултатите по ал. 5 могат да се ползват,
ако валидността им не е изтекла към датата
на обявяване на следващия конкурс. Срокът
на валидност тече от датата на явяване на
втората част от етапа.“
§ 10. В чл. 27, ал. 2 и 3 думите „приложение
№ 4“ се заменят с „приложение № 7“.
§ 11. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Жалба, постъпила в структурата, за
която е обявен конкурсът, незабавно се изпраща заедно със становище от председателя
на конкурсната комисия и с копия на относимите по случая документи на министъра на
вътрешните работи чрез дирекция „Човешки
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ресурси“. Дирекция „Човешки ресурси“ изготвя становище по жалбата до министъра
на вътрешните работи.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 12. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 след думата „заявление“ се добавя
„съгласно приложение № 8“.
2. В ал. 5, изречение първо думата „представя“ се заменя с „прилага“, а думите „ал. 1, т. 1,
2, т. 3, буква „а“ и т. 6 – 8 и по чл. 30а, ал. 1“
се заменят с „ал. 2, т. 1 и 2 и удостоверяващи
документи, че не е привлечен като обвиняем
и не е подсъдим за умишлено престъпление
от общ характер“.
3. В ал. 6 т. 1 – 5 се изменят така:
„1. приема, проверява редовността и регистрира документите по ал. 5, след което ги
комплектува и съхранява в дело на кандидата;
2. извършва изучаване на факти и обстоятелства, свързани с кандидата, чрез проверки
в информационните фондове на МВР и по
местоживеене;
3. издава писма-направления за изпращане
на кандидата за медицинско освидетелстване
и за психологично изследване, а когато за
длъжността се изисква задължителна първоначална професионална подготовка – и за
изследване на физическата годност;
4. извършва действията по чл. 15, ал. 1,
т. 3 и чл. 30а, ал. 2;
5. приключва делата по т. 1 при прекратяване на процедурата по назначаване.“
§ 13. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения:
1. Създава се нов § 2:
„§ 2. При осъществяване на дейностите
по наредбата личните данни се обработват
в съответствие с разпоредбите на Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на
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Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно
защитата на данните, ОВ, L 119, 4.5.2016 г., стр.
1 – 88) и Закона за защита на личните данни.“
2. Параграф 3 се изменя така:
„§ 3. Допускането до участие в конкурса,
резултатите от отделните етапи и крайното
класиране се обявяват на страницата на МВР
в интернет.“
3. Параграф 6а се изменя така:
„§ 6а. (1) Делата на кандидатите, които не са
постъпили на държавна служба, се съхраняват
6 месеца, а при изрично съгласие, изразено в
заявлението приложение № 4 към чл. 13, ал. 1
или приложение № 8 към чл. 34, ал. 4 – една
година след приключване на конкурсната
процедура или процедурата по чл. 34.
(2) В съответния срок по ал. 1 кандидатите могат да направят искане за връщане на
документа по чл. 13, ал. 2, т. 1.“
§ 14. В § 8 от заключителните разпоредби
съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „чл. 156, ал. 1“ се добавя „и чл. 156б“.
§ 15. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3
и ал. 3 навсякъде думите „Специализирания
отряд за борба с тероризма“ и съкращението
„СОБТ“ се заменят с „ДСОБТ“, а думите „за
тактически действия в структурите на МВР“
и „за тактически действия“ се заменят с „по
чл. 3, ал. 3, т. 2“.
§ 16. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 1,
т. 3, в раздел „Тестови батерии, нормативи и
точкова система за оценка на физическата
годност“, т. 1 думите „в Главна дирекция
„Криминална полиция“, Главна дирекция
„Охранителна полиция“, Главна дирекция
„Гранична полиция“, дирекция „Специална
куриерска служба“, областни дирекции на
МВР и СОБТ (за длъжности по направление
на дейност, различно от посоченото в чл. 3,
ал. 3, т. 1)“ се заменят с „на длъжности за
полицейски органи, с изключение на посочените в чл. 3, ал. 3“.
§ 17. Създава се ново приложение № 4 към
чл. 13, ал. 1:
„Приложение № 4
към чл. 13, ал. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МВР,
ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № …………………..………./….……20…... г.
за длъжност .............................................................................................................................................................
(наименование на длъжността, структурно звено, структура на МВР)
I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
......................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
постоянен адрес: …………………………………….…………………...............................................................................……,
настоящ адрес: …………………………………….……………...............................................................................…………...,
ЕГН …………..……, телефон ........................, електронна поща ………….
Забележка. При подаването на документи се представя лична карта за сверяване на данни.
II. ОБРАЗОВАНИЕ
…………………………………………………………….............................................................................................……………………
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Забележки:
1. Посочват се: регистрационен номер, серия, номер, дата и издател на дипломата (за средно
образование – при конкурси за младши изпълнителски длъжности; за висше образование – при конкурси за изпълнителски и ръководни длъжности); образователно-квалификационна степен на висшето
образование (при конкурси за изпълнителски и ръководни длъжности); специалност, квалификация,
профил, професия.
2. При издадена диплома от чуждестранно висше училище се посочва номерът, под който документът е регистриран в Националния център за информация и документация.
3. Към заявлението се прилага нотариално заверено копие на:
– диплома за завършено в Република България средно или висше образование, ако не е вписана в
регистрите по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование или чл. 10,
ал. 2, т. 3, буква „г“ от Закона за висшето образование;
– удостоверение за признато образование – при издадена диплома за завършено средно образование
от чуждестранно учебно заведение.
4. Кандидатите имат задължение да извършват проверка в регистрите за наличието на регистрация на дипломата.
Искам да бъде представено в настоящия конкурс нотариално завереното копие на ………………
………………………………………..……………………............................................................................................................….
……………………………………………………………………………….............................................................................................,
(диплома за висше/средно образование; удостоверение за признато образование – при диплома за
завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение)
което съм подал в конкурс за назначаване на държавна служба в МВР, обявен със Заповед
№ ………................. за длъжност………….………………………………………….................................................………….........
(наименование на длъжността, структурно звено, структура на МВР)
Запознат съм, че ако не постъпя на държавна служба, по мое искане в срока на съхранение
на личните ми данни, съдържащи се в дело на кандидата, ще ми бъде върнато нотариално
завереното копие на дипломата за завършено образование/удостоверението за признато образование – при издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно
заведение.
III. СТАЖ
………………………………………………………………………………............................................................................................…
………………………………………………………………………………............................................................................................…
(посочват се всички организации, в които кандидатът е работил, включително трудови ангажименти като свободна професия или самонает, длъжност и период)
IV. ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Имам само българско гражданство и не съм гражданин на друга държава.
2. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията.
3. Не съм привлечен като обвиняем и не съм подсъдим за умишлено престъпление от общ
характер.
V. ВАЛИДНОСТ НА РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ КОНКУРСИ
1. Искам в настоящия конкурс да бъде призната валидността и да ползвам резултати и заключения от изследвания в предходни конкурси:
1.1. Медицинско свидетелство със заключение „годен“ от медицинско освидетелстване в
конкурс, обявен със Заповед № .............................................. за длъжност ……….………………….
………………………………………………………..………………………………………............................................................................
(наименование на длъжността, структурно звено, структура на МВР)
1.2. Резултати от изследване на физическата годност в конкурс, обявен със Заповед № .......
...................................... за длъжност ………….....................................................................................................
........................................................................................................................………………..…………………...……..………
(наименование на длъжността, структурно звено, структура на МВР)
1.3. Заключение от психологично изследване в конкурс, обявен със Заповед № .......................
...................... за длъжност …………………………..……………………..............................................................……...…..…
(наименование на длъжността, структурно звено, структура на МВР)
1.4. Резултати от етап „Изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи“
в конкурс, обявен със Заповед № ......................... за …………….………………………………………………………………
(структурно звено, структура на МВР)
2. В шестмесечния период преди крайната дата за подаване на документи за настоящия конкурс …….…........... получавал заключение „не покрива минималните изисквания за длъжността“
(съм/не съм)
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от психологично изследване в предходна конкурсна процедура за назначаване на длъжност
от същия вид по чл. 143 от ЗМВР и същата основна дейност по чл. 6 от ЗМВР.
VI. ……………………….............................. срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от
(преминал съм/не съм преминал)
Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
………………………………………………………………………………………………..………….
(в случай че кандидатът е преминал срочна служба, се посочват номер, дата и издател на
удостоверението)
VII. ……………….........................………… личните ми данни, съдържащи се в дело на кандидата, да се
(съгласен съм/не съм съгласен)
съхраняват една година след приключване на конкурсната процедура, ако не постъпя на държавна служба. Запознат съм, че преди изтичането на срока мога да оттегля даденото съгласие.
VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ:
…...….…………………..........................................................................................………………………………………………………
Забележка. Посочват се всички документи, които се прилагат към заявлението: нотариално заверено копие на диплома за висше/средно образование; удостоверение за признато образование – при
диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение; документ, удостоверяващ
разрешения достъп до класифицирана информация/съгласие за проучване по ЗЗКИ и други документи
съобразно обявените изисквания на конкурса.
............. 20…. г.
Подпис: ................................“
§ 18. Досегашното приложение № 4 към чл. 27, ал. 2 става приложение № 7 към чл. 27, ал. 2
и навсякъде в него думите „приложение № 4.1“ се заменят с „приложение № 7.1“, а думите
„приложение № 4.2“ се заменят с „приложение № 7.2“.
§ 19. В приложение № 5 към чл. 15, ал. 1, т. 5, в колони 10 и 11 на таблицата думите „по
чл. 13, ал. 1, т. 4“ се заменят с „чл. 3а, ал. 1 и 2 и чл. 22а, ал. 5“.
§ 20. Създава се приложение № 8 към чл. 34, ал. 4:
„Приложение № 8
към чл. 34, ал. 4

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МВР БЕЗ
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
за длъжност .............................................................................................................................................................
(наименование на длъжността, структурно звено, структура на МВР)
………………………………………………….............................................................................................………………………………
по реда на чл. ………..….…. от ЗМВР
(посочва се основанието – чл. 156, ал. 2; чл. 156, ал. 3; чл. 156, ал. 4 или чл. 156а)
I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
постоянен адрес: …………………………………….……………............................................................…………………………….,
настоящ адрес: …………………………………….………….................................................................……………………….………,
ЕГН ……………..................., телефон......................................., електронна поща .....…........................………….
Забележка. При подаването на документи се представя лична карта за сверяване на данни.
II. ОБРАЗОВАНИЕ
…………………………………………………………...........................................................................................................………
Забележки:
1. Посочват се: регистрационен номер, серия, номер, дата и издател на дипломата (за средно
образование – за младши изпълнителски длъжности; за висше образование – за изпълнителски и
ръководни длъжности); образователно-квалификационна степен на висшето образование (за изпълнителски и ръководни длъжности); специалност, квалификация, профил, професия.
2. При издадена диплома от чуждестранно висше училище се посочва номерът, под който документът е регистриран в Националния център за информация и документация;
3. Към заявлението се прилага нотариално заверено копие на:
– диплома за завършено в Република България средно или висше образование, ако не е вписана в
регистрите по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование или чл. 10,
ал. 2, т. 3, буква „г“ от Закона за висшето образование;
– удостоверение за признато образование – при издадена диплома за завършено средно образование
от чуждестранно учебно заведение.
4. Кандидатите имат задължение да извършват проверка в регистрите за наличието на регистрация на дипломата.
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Запознат съм, че ако не постъпя на държавна служба, по мое искане в срока на съхранение
на личните ми данни, съдържащи се в дело на кандидата, ще ми бъде върнато нотариално
завереното копие на дипломата за завършено образование/удостоверението за признато образование – при издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно
заведение.
III. СТАЖ
………………………………………………………………………………...............................................................................................…
………………………………………………………………………………...............................................................................................…
(посочват се всички организации, в които кандидатът е работил, включително трудови ангажименти като свободна професия или самонает, длъжност и период)
IV. ДЕКЛАРИРАМ, че имам само българско гражданство и не съм гражданин на друга
държава.
V. ……………………...……............................… срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от
(преминал съм/не съм преминал)
Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
……………………………..............................................................................................……………………………………………………
(в случай че кандидатът е преминал срочна служба, се посочват номер, дата и издател на удостоверението)
VI. ………............................................ личните ми данни, съдържащи се в дело на кандидата, да се
(съгласен съм/не съм съгласен)
съхраняват една година след приключване на процедурата по чл. 34, ако не постъпя на държавна служба. Запознат съм, че преди изтичането на срока мога да оттегля даденото съгласие.
VII. ПРИЛОЖЕНИЯ:
…...….…………………………………………………………………………
Забележка. Посочват се всички документи, които се прилагат към заявлението: нотариално заверено копие на диплома за висше/средно образование; удостоверение за признато образование – при
диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение; удостоверяващи документи, че кандидатът не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от
общ характер; документ, удостоверяващ разрешения достъп до класифицирана информация/съгласие
за проучване по ЗЗКИ и други документи съобразно обявените изисквания на конкурса.
............. 20…. г.
Подпис: ................................“
§ 21. Навсякъде в наредбата думите „дирекция „Човешки ресурси“ – МВР“ се заменят с
„дирекция „Човешки ресурси“.
Министър:
Бойко Рашков
5538

Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 г. за
организацията и технологията на работа в
структурите на МВР при издаване на бъл
гарските лични документи (обн., ДВ, бр. 22
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2010 г.; изм.,
бр. 9 от 2011 г.; изм. с Решение № 10369 на
ВАС на РБ – бр. 57 от 2011 г.; изм., бр. 52 от
2017 г.; изм. и доп., бр. 5 и 46 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 след думата „съдържащо“
се добавя „баркод и“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заявление, което не е регистрирано,
се анулира автоматично след 40 дни.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думата „разписката“ се заменя
със „заявлението“.
4. В ал. 4 думата „разписката“ се заменя
със „заявлението“.

5. В ал. 6 след думите „РУ на МВР при
СДВР/ОДМВР“ се добавя „или звената „БДС“
при СДВР/ОДМВР“.
6. Алинея 7 се изменя така:
„(7) При отпечатване на заявлението се
извършва автоматична проверка за дължими
глоби по ЗДвП и за невръчени електронни
фишове и наказателни постановления. При
установени дължими глоби, невръчени електронни фишове и наказателни постановления
на лицето се връчва срещу подпис разпечатано
чрез НАИФ „НРБЛД“ уведомление.“
§ 3. Член 9 се отменя.
§ 4. Член 18 се отменя.
§ 5. В чл. 40, ал. 3 изречение трето се
заличава.
§ 6. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „(обикновена или бърза)“ се
заменят с „(обикновена, бърза или ускорена)“.
2. Алинея 3 се изменя така:

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

„(3) Когато искането не е направено в звеното „Пътна полиция“ към ОДМВР/СДВР по
постоянен адрес, заявителят се насочва към
съответната компетентна структура.“
§ 7. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) изречение второ се изменя така: „Извършва се проверка за дължими глоби по
ЗДвП и за невръчени електронни фишове и
наказателни постановления.“;
б) създава се изречение трето: „При установени дължими глоби, невръчени електронни
фишове и наказателни постановления лицето
се насочва към оправомощен служител по
ЗДвП.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При подаване на заявлението лицето
може да посочи, че желае да получи готовото СУМПС в РУ на МВР, звеното „Пътна
полиция“ или звеното „Български документи за самоличност“ при СДВР/ОДМВР по
постоянния си адрес, освен когато е заявена
ускорена услуга.“
§ 8. В чл. 47 ал. 2 се отменя.
§ 9. В чл. 53, ал. 1 думите „отдел „Пътна
полиция“ – СДВР (ОПП – СДВР) и секторите
„Пътна полиция“ при ОДМВР“ се заменят със
„звената „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР“.
§ 10. В чл. 55 ал. 2 се изменя така:
„(2) Служителят изработва контролен талон
за всяко едно СУМПС, отразява номера му
върху заявлението за издаване на СУМПС и
въвежда информацията за него в АИС „АНД.“
§ 11. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ОПП – СДВР, сектори
„Пътна полиция“ при ОДМВР или звената
„БДС“ при ОДМВР“ се заменят със „звената
„Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 12. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 изречение четвърто се заличава.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При наличие на актове за установяване
на административни нарушения или наказателни постановления тези обстоятелства
се отразяват на гърба на заявлението, като
СУМПС и контролният талон не се връчват
на лицето, а остават в структурното звено
„Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР до отпадане на основанието за това.“
3. Алинея 6 се отменя.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Връчването на персонализираните
СУМПС се извършва в РУ на МВР, в звеното
„Пътна полиция“ или в звеното „БДС“ при
СДВР/ОДМВР по постоянен адрес, където е
прието заявлението. При заявена бърза или
обикновена услуга и посочено в заявлението
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място на получаване връчването се извършва
в посоченото от заявителя звено на МВР по
постоянен адрес.“
5. Алинея 9 се отменя.
§ 13. В заглавието на глава пета след
думите „в РУ на МВР“ се добавя „и звената
„Български документи за самоличност“.
§ 14. Член 60 се изменя така:
„Чл. 60. В РУ на МВР и звената „БДС“
при СДВР/ОДМВР могат да бъдат подавани
заявления за издаване на СУМПС на български граждани само за обикновена услуга
в случаите на подмяна на СУМПС поради
изтичане на срока на валидност, при вече
изтекъл срок на валидност, при промяна в
данните на водача, отнасящи се до смяна на
постоянния адрес от едно населено място в
друго населено място, фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат.“
§ 15. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) При отпечатване на заявлението се
извършва автоматична проверка за дължими
глоби по ЗДвП и за невръчени електронни
фишове и наказателни постановления. При
установени дължими глоби, невръчени електронни фишове и наказателни постановления
на лицето се връчва срещу подпис разпечатано
чрез НАИФ „НРБЛД“ уведомление и се насочва към оправомощен служител по ЗДвП.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 16. В чл. 62, ал. 3 и 4 се отменят.
§ 17. Заглавието на раздел II от глава пета
се изменя така:
„Приемане на заявление, обработка на
заявлението и връчване на СУМПС“.
§ 18. В чл. 64 се създава ал. 3:
„(3) Когато за яви тел я т не е зап лат и л
дължимите глоби за нарушения на ЗДвП, в
указания в уведомление/декларация 3-дневен срок се прилага разпоредбата на чл. 159,
ал. 2 от ЗДвП и преписката се прекратява.
Заявлението се изтрива в НАИФ „НРБЛД“
и прекратената преписка се предава по реда
на чл. 65, ал. 3.“
§ 19. В член 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Приетите по реда на чл. 33, ал. 2
ПИБЛД заявления за издаване на СУМПС в
РУ на МВР и звената „БДС“ при СДВР/ОДМВР
се подреждат в папки и с опис се изпращат
на съответното звено „Пътна полиция“ при
СДВР/ОДМВР.“
2. Създават се нова ал. 4 и ал. 5 – 8:
„(4) Дейността „Въвеждане на приетото заявление в НАИФ „НРБЛД“ и „Контрол преди
персонализация“ се извършва от съответното
звено „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.
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(5) След връчване на СУМПС данните
се актуализират в системата АИС „АНД“
от съответното звено „Пътна полиция“ при
СДВР/ОДМВР.
(6) За върнатите и унищожени в НАИФ
„НРБЛД“ СУМПС след връчване на новите
се прилага чл. 3, ал. 5 от Инструкция Iз-59 от
11.01.2011 г. за реда и условията за унищожаване на български лични документи.
(7) При наличие на дължими и неплатени
глоби по ЗДвП СУМПС и контролният талон
не се връчва на лицето. Заявителят се насочва
към оправомощен служител по ЗДвП.
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(8) След връчване на новото СУМПС и
контролния талон заявленията и унищожените
СУМПС се подреждат в папки и с опис и придружително писмо се изпращат в съответното
звено „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 9.
Заключителна разпоредба
§ 20. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Бойко Рашков
5540
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-84
от 31 август 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-74362-6.07.2021 г. и
вх. № 09-75662-23.07.2021 г. от СГКК – Благоевград,
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:
I. С. Изгрев, EK ATTE 00134, община Благоевград, одобрени със заповеди № РД-18-142
от 13.03.2019 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
и № 18-3428 от 26.03.2021 г. на началника на
СГКК – Благоевград, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
сграда с идентификатор 00134.1.40.1: площ:
87 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Александър Смиленов Цветков;
сграда с идентификатор 00134.1.40.2: площ:
5 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 00134.1.40.3: площ:
42 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Софка Костадинова Деянска, Катерина
Костадинова Въртешарска и Мирка Костадинова
Деянска;
сграда с идентификатор 00134.1.1035.1: площ:
124 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 00134.3.13.1: площ:
127 кв. м, жилищна сграда със смесено предназначение, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 00134.3.13.2: площ:
136 кв. м, жилищна сграда със смесено предназначение, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 00134.3.13.3: площ:
39 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 00134.4.8.1: площ:
113 кв. м, хотел, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 00134.4.8.2: площ:
72 кв. м, постройка на допълващото застрояване,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 00134.4.8.3: площ:
398 кв. м, сграда за обществено хранене, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 00134.4.8.4: площ:
18 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;

сграда с идентификатор 00134.4.9.1: площ:
327 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 00134.5.17.1: площ:
188 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 00134.6.90.2: площ:
72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 00134.11.28.1: площ:
128 кв. м, жилищна сграда – многофамилна,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 00134.32.217.1: площ:
34 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 00134.500.4.1: площ:
103 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 00134.500.16.1: площ:
137 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 00134.500.166.1: площ:
157 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 00134.505.29.1: площ:
124 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 00134.505.29.2: площ:
60 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 00134.505.29.3: площ:
14 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 00134.505.31.1: площ:
143 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 00134.505.31.2: площ:
26 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 00134.505.141.1: площ:
141 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 00134.29.1.1: площ:
108 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 00134.30.208.1: площ:
216 кв. м, култова, религиозна сграда, няма данни
за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 00134.11.12:
нива, собственост на Георги Стойнев Гошев, Стефан Стойнев Гошев и Младен Стефанов Гошев,
площ преди промяната: 3392 кв. м, площ след
промяната: 3384 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00134.11.25:
нива, собственост на Филка Любенова Станинска
и Деспод Любенов Безински, площ преди промяната: 1614 кв. м, площ след промяната: 1430 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00134.29.3:
овощна градина, собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 11 154 кв. м,
площ след промяната: 11 153 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00134.29.5:
пасище, собственост на Община Благоевград,
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площ преди промяната: 2873 кв. м, площ след
промяната: 2867 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00134.30.55:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 6437 кв. м, площ след
промяната: 6165 кв. м;
сграда с идентификатор 00134.2.35.1: жилищна
сграда – еднофамилна, собственост на Виктор
Атанасов Деливерски, площ преди промяната:
106 кв. м, площ след промяната: 107 кв. м;
сграда с идентификатор 00134.2.35.2: хангар,
депо, гараж, няма данни за собственост, площ
преди промяната: 39 кв. м, площ след промяната:
37 кв. м;
сграда с идентификатор 00134.4.12.1: жилищна
сграда със смесено предназначение, собственост
на Йордан Асенов Крайнов, площ преди промяната: 106 кв. м, площ след промяната: 111 кв. м;
сграда с идентификатор 00134.5.18.1: жилищна
сграда – многофамилна, няма данни за собственост, площ: 196 кв. м;
сграда с идентификатор 00134.500.17.1: вилна
сграда – еднофамилна, собственост на Ралица
Кирилова Смилкова, площ преди промяната:
76 кв. м, площ след промяната: 81 кв. м;
сграда с идентификатор 00134.500.177.1: вилна
сграда – еднофамилна, собственост на Йорданка
Томова Укева, площ преди промяната: 111 кв. м,
площ след промяната: 122 кв. м;
сграда с идентификатор 00134.506.1.1: жилищна
сграда – еднофамилна, собственост на Росен Орлинов Туталов, площ преди промяната: 120 кв. м,
площ след промяната: 123 кв. м;
сграда с идентификатор 00134.506.201.1: жилищна сграда – еднофамилна, собственост на
Петър Димитров Ванев, площ преди промяната:
111 кв. м, площ след промяната: 134 кв. м.
II. С. Марулево, EKATTE 47370, община Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-150 от
14.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 47370.10.583:
площ: 522 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47370.10.584:
площ: 376 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Симеон Георгиев Филипов;
поземлен имот с идентификатор 47370.10.585:
площ: 36 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47370.10.586:
площ: 177 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Симеон Георгиев Филипов;
поземлен имот с идентификатор 47370.10.587:
площ: 391 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Симеон Георгиев Филипов;
поземлен имот с идентификатор 47370.10.588:
площ: 563 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Ангел Стоянов Иванов
и Тодор Стоянов Стоименов;
поземлен имот с идентификатор 47370.12.191:
площ: 59 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Марин Митев Филипов;
поземлен имот с идентификатор 47370.12.192:
площ: 604 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Марин Митев Филипов;
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поземлен имот с идентификатор 47370.12.193:
площ: 826 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, собственост на Александър Георгиев
Тодоров;
поземлен имот с идентификатор 47370.12.194:
площ: 636 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Бойчо Георгиев Филипов;
поземлен имот с идентификатор 47370.12.195:
площ: 82 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт, собственост на Община Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 47370.12.196:
площ: 34 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47370.12.197:
площ: 245 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Иван Методиев Христов;
поземлен имот с идентификатор 47370.12.198:
площ: 136 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Венчо Методиев Христов;
поземлен имот с идентификатор 47370.12.199:
площ: 77 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47370.12.200:
площ: 1155 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47370.12.201:
площ: 1570 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.406:
площ: 358 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Иванчо Костадинов Янев;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.407:
площ: 623 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.408:
площ: 344 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Иван Владимиров Янев;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.409:
площ: 369 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Йордан Миланов Янев
и Владимир Миланов Янев;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.410:
площ: 312 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, собственост на Костадин Стоилков
Цветков;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.411:
площ: 991 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, собственост на Костадин Стоилков
Цветков;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.412:
площ: 630 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.413:
площ: 1453 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, собственост на Славе Аврамов Стоименов и Димитър Аврамов Гошев;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.414:
площ: 588 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.415:
площ: 647 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, собственост на Костадин Стоилков
Цветков;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.416:
площ: 3621 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, собственост на Ангелина Тодорова
Костадинова;
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поземлен имот с идентификатор 47370.13.417:
площ: 1232 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Димитър Илиев Христов;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.418:
площ: 215 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Димитър Илиев Христов;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.419:
площ: 110 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Борис Николов Стоименов;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.420:
площ: 759 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Стоимен Христов Николов;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.421:
площ: 1200 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.422:
площ: 92 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.423:
площ: 1184 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Злати Стойчев Петров и Петър
Стойчев Петров;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.424:
площ: 91 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Герасим Златков Мавродиев и Петър
Златков Мавродиев;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.425:
площ: 492 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, собственост на Герасим Златков Мавродиев и Петър Златков Мавродиев;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.426:
площ: 104 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община
Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.427:
площ: 1234 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.428:
площ: 1698 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47370.14.9400:
площ: 366 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Васил Страхилов Николов;
поземлен имот с идентификатор 47370.14.9401:
площ: 1309 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Страхил Игнатов Николов и Васил
Страхилов Николов;
поземлен имот с идентификатор 47370.14.9402:
площ: 579 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Крум Стойнев Бочев;
поземлен имот с идентификатор 47370.14.9403:
площ: 1201 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Тодор Стоев Николов;
поземлен имот с идентификатор 47370.14.9404:
площ: 260 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Красимир Георгиев Митов;
поземлен имот с идентификатор 47370.14.9405:
площ: 38 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Красимир Георгиев Митов;
поземлен имот с идентификатор 47370.14.9406:
площ: 16 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Благой Ичов и Желязко Стоименов Ичов;
поземлен имот с идентификатор 47370.14.9407:
площ: 451 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт, собственост на Община Благоевград;
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поземлен имот с идентификатор 47370.14.9408:
площ: 89 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47370.14.9409:
площ: 44 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47370.14.9410:
площ: 277 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47370.14.9411:
площ: 1909 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Община Благоевград;
сграда с идентификатор 47370.10.79.1: площ:
46 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.10.79.2: площ:
12 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 47370.10.91.1: площ:
11 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Катя Ангелова Петрова;
сграда с идентификатор 47370.10.91.2: площ:
20 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Катя Ангелова Петрова;
сграда с идентификатор 47370.10.95.1: площ:
22 кв. м, вилна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.10.95.2: площ:
4 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 47370.10.105.1: площ:
43 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Костадин Стоименов Петров;
сграда с идентификатор 47370.10.108.1: площ:
16 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Мирка Кирилова Александрова;
сграда с идентификатор 47370.10.108.2: площ:
9 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Мирка Кирилова Александрова;
сграда с идентификатор 47370.10.116.1: площ:
40 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Кирил Георгиев Филипов;
сграда с идентификатор 47370.10.118.1: площ:
14 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.10.123.1: площ:
20 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Кирил Георгиев Филипов;
сграда с идентификатор 47370.10.562.1: площ:
4 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 47370.10.562.2: площ:
8 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 47370.10.562.3: площ:
50 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.10.562.4: площ:
9 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 47370.10.583.1: площ:
49 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.10.584.1: площ:
61 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Симеон Георгиев Филипов;
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сграда с идентификатор 47370.10.586.1: площ:
23 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Симеон Георгиев Филипов;
сграда с идентификатор 47370.10.587.1: площ:
28 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Симеон Георгиев Филипов;
сграда с идентификатор 47370.12.69.1: площ:
45 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.12.192.1: площ:
40 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Марин Митев Филипов;
сграда с идентификатор 47370.12.192.2: площ:
10 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 47370.12.193.1: площ:
23 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Александър Георгиев Тодоров;
сграда с идентификатор 47370.12.193.2: площ:
46 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Александър Георгиев Тодоров;
сграда с идентификатор 47370.12.193.3: площ:
57 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Александър Георгиев Тодоров;
сграда с идентификатор 47370.12.193.4: площ:
20 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Александър Георгиев Тодоров;
сграда с идентификатор 47370.12.197.1: площ:
13 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Иван Методиев Христов;
сграда с идентификатор 47370.12.197.2: площ:
11 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Иван Методиев Христов;
сграда с идентификатор 47370.12.197.3: площ:
50 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Иван Методиев Христов;
сграда с идентификатор 47370.12.197.4: площ:
5 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Иван Методиев Христов;
сграда с идентификатор 47370.12.199.1: площ:
34 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 47370.12.201.1: площ:
46 кв. м, административна, делова сграда, собственост на Община Благоевград;
сграда с идентификатор 47370.13.5.1: площ:
25 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Георги Иванов Трендафилов;
сграда с идентификатор 47370.13.11.1: площ:
7 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост
на Община Благоевград;
сграда с идентификатор 47370.13.27.1: площ:
13 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.27.2: площ:
29 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.30.1: площ:
84 кв. м, жилищна сграда – многофамилна, собственост на Филип Аврамов Гошев;
сграда с идентификатор 47370.13.30.2: площ:
81 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Филип Аврамов Гошев;
сграда с идентификатор 47370.13.100.1: площ:
58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Воин Иванов Георгиев;
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сграда с идентификатор 47370.13.106.1: площ:
50 кв. м, вилна сграда – еднофамилна, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.178.1: площ:
25 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Стамена Сандева Христова;
сграда с идентификатор 47370.13.186.1: площ:
36 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Благо Николов Павлов;
сграда с идентификатор 47370.13.206.1: площ:
28 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Георги Аврамов Спасов;
сграда с идентификатор 47370.13.227.1: площ:
79 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.227.2: площ:
38 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.243.1: площ:
36 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.310.1: площ:
18 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.311.1: площ:
58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Велин Тодоров Николов;
сграда с идентификатор 47370.13.314.1: площ:
21 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.314.2: площ:
14 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.314.3: площ:
36 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.314.4: площ:
36 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.314.5: площ:
7 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.395.1: площ:
31 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.395.2: площ:
80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.395.3: площ:
12 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.406.1: площ:
25 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Иванчо Костадинов Янев;
сграда с идентификатор 47370.13.407.1: площ:
66 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.408.1: площ:
42 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Иван Владимиров Янев;
сграда с идентификатор 47370.13.408.2: площ:
68 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Иван Владимиров Янев;
сграда с идентификатор 47370.13.408.3: площ:
7 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост
на Иван Владимиров Янев;
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сграда с идентификатор 47370.13.409.1: площ:
63 кв. м, жилищна сграда – многофамилна, собственост на Йордан Миланов Янев и Владимир
Миланов Янев;
сграда с идентификатор 47370.13.410.1: площ:
26 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.410.2: площ:
35 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Костадин Стоилков Цветков;
сграда с идентификатор 47370.13.411.1: площ:
38 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Костадин Стоилков Цветков;
сграда с идентификатор 47370.13.412.1: площ:
118 кв. м, жилищна сграда – многофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.413.1: площ:
25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.413.2: площ:
71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Славе Аврамов Стоименов и Димитър
Аврамов Гошев;
сграда с идентификатор 47370.13.413.3: площ:
29 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Славе Аврамов Стоименов;
сграда с идентификатор 47370.13.413.4: площ:
79 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Димитър Аврамов Гошев;
сграда с идентификатор 47370.13.414.1: площ:
53 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.415.1: площ:
14 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Костадин Стоилков Цветков;
сграда с идентификатор 47370.13.416.1: площ:
59 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Ангелина Тодорова Костадинова;
сграда с идентификатор 47370.13.416.2: площ:
41 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Ангелина Тодорова Костадинова;
сграда с идентификатор 47370.13.420.1: площ:
33 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Стоимен Христов Николов;
сграда с идентификатор 47370.13.421.1: площ:
78 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Кирил Манов Кръстев;
сграда с идентификатор 47370.13.423.1: площ:
62 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Злати Стойчев Петров и Петър
Стойчев Петров;
сграда с идентификатор 47370.13.424.1: площ:
23 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.425.1: площ:
42 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Герасим Златков Мавродиев и Петър
Златков Мавродиев;
сграда с идентификатор 47370.13.425.2: площ:
45 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Герасим Златков Мавродиев и Петър
Златков Мавродиев;
сграда с идентификатор 47370.13.425.3: площ:
35 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Герасим Златков Мавродиев и Петър Златков
Мавродиев;
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сграда с идентификатор 47370.13.427.1: площ:
19 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.427.2: площ:
9 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 47370.13.428.1: площ:
20 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.14.85.1: площ:
19 кв. м, вилна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.14.92.1: площ:
92 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Страхил Николов Петров;
сграда с идентификатор 47370.14.92.2: площ:
14 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Страхил Игнатов Николов и Васил Страхилов
Николов;
сграда с идентификатор 47370.14.94.1: площ:
19 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Благой Ичов;
сграда с идентификатор 47370.14.94.2: площ:
16 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Благой Ичов;
сграда с идентификатор 47370.14.94.3: площ:
24 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.14.219.1: площ:
23 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Илия Митев Спасов;
сграда с идентификатор 47370.14.549.1: площ:
50 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47370.14.9400.1: площ:
21 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Васил Страхилов Николов;
сграда с идентификатор 47370.14.9400.2: площ:
57 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Васил Страхилов Николов;
сграда с идентификатор 47370.14.9401.1: площ:
84 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Страхил Игнатов Николов и Васил
Страхилов Николов;
сграда с идентификатор 47370.14.9401.2: площ:
58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Страхил Игнатов Николов;
сграда с идентификатор 47370.14.9402.1: площ:
25 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Крум Стойнев Бочев;
сграда с идентификатор 47370.14.9402.2: площ:
11 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на Крум
Стойнев Бочев;
сграда с идентификатор 47370.14.9403.1: площ:
32 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Тодор Стоев Николов;
сграда с идентификатор 47370.14.9403.2: площ:
24 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 47370.14.9408.1: площ:
25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 47370.14.9408.2: площ:
13 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
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сграда с идентификатор 47370.37.2.1: площ:
29 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Страхил Николов Петров.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 47370.10.79:
нива, собственост на Ангел Стоянов Иванов и
Тодор Стоянов Стоименов, площ преди промяната: 4143 кв. м, площ след промяната: 4401 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.10.80:
нива, собственост на Костадин Стоименов Петров,
площ преди промяната: 972 кв. м, площ след
промяната: 857 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.10.81:
изоставена нива, собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 7503 кв. м, площ
след промяната: 7180 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.10.112:
нива, собственост на Костадин Стоименов Петров,
площ преди промяната: 750 кв. м, площ след
промяната: 187 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.10.118:
изоставена нива, собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 2471 кв. м, площ
след промяната: 969 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.10.562:
нива, собственост на Стоимен Николов Сто
именов, площ преди промяната: 1148 кв. м, площ
след промяната: 1329 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.11.62: за
местен път, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 25 090 кв. м, площ след
промяната: 25 061 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.11.63:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 45 902 кв. м, площ след
промяната: 45 464 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.12.51:
нива, собственост на Община Благоевград, площ
преди промяната: 46 944 кв. м, площ след промяната: 44 812 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.12.54:
нива, собственост на Тодор Филипов Тодорин,
площ преди промяната: 40 051 кв. м, площ след
промяната: 39 971 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.12.88:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 136 423 кв. м, площ след
промяната: 133 983 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.12.185:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 11 222 кв. м, площ след
промяната: 10 776 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.19:
за местен път, собственост на Община Благоевград-Т, площ преди промяната: 7393 кв. м, площ
след промяната: 7096 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.28:
нива, собственост на Стоилко Костадинов Цвет
ков, площ преди промяната: 3947 кв. м, площ
след промяната: 3049 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.230:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди
промяната: 31 987 кв. м, площ след промяната:
31 982 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 47370.13.240:
нива, собственост на Герасим Златков Мавродиев,
площ преди промяната: 3964 кв. м, площ след
промяната: 3382 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.241:
изоставена нива, собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 4970 кв. м, площ
след промяната: 3590 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.245:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Благоевград, площ преди промяната:
50 337 кв. м, площ след промяната: 47 405 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.383:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 45 781 кв. м, площ след
промяната: 45 671 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.391:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 15 296 кв. м, площ след
промяната: 13 337 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.13.395:
нива, собственост на Община Благоевград, площ
преди промяната: 92 524 кв. м, площ след промяната: 82 040 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.14.90:
нива, собственост на Община Благоевград, площ
преди промяната: 4464 кв. м, площ след промяната: 4416 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.14.94:
изоставена нива, собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 30 563 кв. м,
площ след промяната: 25 278 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.14.114:
изоставена нива, собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 11 815 кв. м,
площ след промяната: 11 480 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47370.14.999:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДАГ – ДГС Благоевград, площ преди
промяната: 691 945 кв. м, площ след промяната:
691 079 кв. м.
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.

5394

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-85
от 31 август 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-74482-7.07.2021 г. и
вх. № 09-76532-5.08.2021 г. от СГКК – Благоевград,
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
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в кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на:
I. С. Зелендол, EKATTE 30702, община Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-462
от 15.07.2019 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 30702.15.16:
площ: 56 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 30702.18.18:
площ: 1540 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 30702.18.19:
площ: 298 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 30702.27.24:
площ: 146 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 30702.68.7:
площ: 328 кв. м, нива, собственост на Община
Благоевград;
сграда с идентификатор 30702.15.38.1: площ:
88 кв. м, административна, делова сграда, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 30702.15.38.2: площ:
28 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 30702.15.38.3: площ:
40 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.15.38.4: площ:
176 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.15.38.5: площ:
87 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.15.38.6: площ:
407 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.15.38.7: площ:
1283 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.192.9: площ:
9 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.193.1: площ:
587 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.193.2: площ:
24 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.592.1: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.595.5: площ:
6 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.595.8: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.595.9: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
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сграда с идентификатор 30702.29.595.10: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.595.11: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.595.12: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.595.13: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.595.14: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.595.15: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.595.16: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.595.17: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.595.18: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.595.19: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.595.20: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.595.21: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.595.22: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.595.23: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.595.24: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.595.25: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.29.595.26: площ:
202 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
ЕТ „Пром-И н вес т – М и л чо Ян у дов – Верк а
Янудова“;
сграда с идентификатор 30702.29.598.2: площ:
6 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.50.17.4: площ:
41 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.58.59.1: площ:
14 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.58.59.2: площ:
9 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.58.59.3: площ:
10 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
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сграда с идентификатор 30702.58.59.4: площ:
41 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.58.60.1: площ:
48 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.58.60.2: площ:
19 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.58.60.3: площ:
19 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.72.346.1: площ:
383 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 30702.72.346.2: площ:
297 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 30702.72.346.3: площ:
19 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.72.346.4: площ:
16 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.72.346.5: площ:
158 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 30702.77.4.1: площ:
96 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 30702.77.33.1: площ:
9 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Райчо Ангелов Димитров;
сграда с идентификатор 30702.78.326.1: площ:
113 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 30702.78.326.2: площ:
187 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 30702.78.326.3: площ:
17 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.78.326.4: площ:
51 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.78.326.5: площ:
608 кв. м, складова база, склад, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.78.326.6: площ:
60 кв. м, складова база, склад, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.78.326.7: площ:
109 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 30702.78.628.4: площ:
63 кв. м, складова база, склад, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.78.628.5: площ:
5 кв. м, складова база, склад, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.78.628.6: площ:
20 кв. м, складова база, склад, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.78.653.1: площ:
311 кв. м, складова база, склад, няма данни за
собственост;
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сграда с идентификатор 30702.78.653.2: площ:
308 кв. м, складова база, склад, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 30702.78.653.3: площ:
229 кв. м, складова база, склад, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 30702.15.13:
нива, собственост на Мария Димитрова Грозданска, площ преди промяната: 999 кв. м, площ
след промяната: 997 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.15.14:
нива, собственост на Йордана Костадинова Ангелова, площ преди промяната: 13 608 кв. м, площ
след промяната: 12 574 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.15.15:
нива, собственост на Милчо Димитров Манов,
площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след
промяната: 952 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.15.57:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди
промяната: 1899 кв. м, площ след промяната:
1901 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.18.5:
нива, собственост на Давидко Христов Милчев,
площ преди промяната: 4700 кв. м, площ след
промяната: 4628 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.18.11:
нива, собственост на Мария Георгиева Янудова,
площ преди промяната: 1300 кв. м, площ след
промяната: 1143 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.18.14:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 154 кв. м, площ след промяната:
129 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.18.15:
нива, собственост на Стоилко Стойчев Поповски,
площ преди промяната: 2100 кв. м, площ след
промяната: 1901 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.18.62: за
местен път, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 5798 кв. м, площ след
промяната: 5766 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.18.64:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 2711 кв. м, площ след промяната:
217 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.27.133:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Благоевград, площ преди промяната: 45 042 кв. м,
площ след промяната: 41 538 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.27.134:
дере, собственост на Община Благоевград, площ
преди промяната: 5739 кв. м, площ след промяната: 5538 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.27.160:
нива, собственост на Маргарита Петрова Бабова,
площ преди промяната: 7745 кв. м, площ след
промяната: 2421 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.27.161:
нива, собственост на Петър Стефанов Михайлов,
площ преди промяната: 16 318 кв. м, площ след
промяната: 15 586 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 30702.27.394:
друг вид земеделска земя, собственост на Маргарита Петрова Бабова, площ преди промяната:
4306 кв. м, площ след промяната: 3954 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.50.35: за
местен път, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 7646 кв. м, площ след
промяната: 7608 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.63.65:
нива, собственост на Иво Ангелов Пиларски,
площ преди промяната: 3645 кв. м, площ след
промяната: 3653 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.63.582: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 8851 кв. м,
площ след промяната: 8879 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.63.603:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 16 046 кв. м,
площ след промяната: 16 040 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.68.124:
нива, собственост на Благой Стоилов Гошев и
Димитър Стоилов Гошев, площ преди промяната: 1762 кв. м, площ след промяната: 1782 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.77.16:
за животновъдна ферма, собственост на „Галчев
Инженеринг Груп“ – АД, площ преди промяната:
1699 кв. м, площ след промяната: 1493 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.77.18:
за животновъдна ферма, собственост на Кирил
Филипов Давидков, площ преди промяната:
1318 кв. м, площ след промяната: 990 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.77.23:
за животновъдна ферма, собственост на „Галчев
Инженеринг Груп“ – АД, площ преди промяната:
906 кв. м, площ след промяната: 778 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.77.24:
за животновъдна ферма, собственост на Райчо
А нгелов Димитров, площ преди промяната:
962 кв. м, площ след промяната: 740 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.77.33: за
местен път, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 8522 кв. м, площ след
промяната: 8237 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30702.77.34: за
животновъдна ферма, собственост на Държавен
поземлен фонд – МЗГ, площ преди промяната:
1734 кв. м, площ след промяната: 1620 кв. м;
сграда с идентификатор 30702.29.192.1: складова база, склад, собственост на „Агромелиорации – Струместа“ – ЕООД, площ преди промяната: 285 кв. м, площ след промяната: 286 кв. м;
сграда с идентификатор 30702.29.595.1: данни
преди промяната: сграда със смесено предназначение, площ: 1150 кв. м, данни след промяната:
промишлена сграда, площ: 745 кв. м, собственост
на ЕТ „Пром – Инвест – Милчо Янудов – Верка
Янудова“;
сграда с идентификатор 30702.29.595.2: данни
преди промяната: складова база, склад, площ:
750 кв. м, данни след промяната: промишлена сграда, площ: 40 кв. м, собственост на ЕТ
„Пром – Инвест – Милчо Янудов – Верка Янудова“;
сграда с идентификатор 30702.29.595.4: данни
преди промяната: хангар, депо, гараж, площ:
218 кв. м, данни след промяната: промишле-
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на сграда, площ: 729 кв. м, собственост на ЕТ
„Пром – Инвест – Милчо Янудов – Верка Янудова“;
сграда с идентификатор 30702.29.595.6: данни
преди промяната: складова база, склад, площ:
79 кв. м, данни след промяната: жилищна сграда – еднофамилна, площ: 105 кв. м, собственост
на ЕТ „Пром – Инвест – Милчо Янудов – Верка
Янудова“;
сграда с идентификатор 30702.29.595.7: данни
преди промяната: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, площ: 42 кв. м,
данни след промяната: хангар, депо, гараж,
площ: 25 кв. м, собственост на ЕТ „Пром – Инвест – Милчо Янудов – Верка Янудова“;
сграда с идентификатор 30702.78.412.6: данни
преди промяната: промишлена сграда, площ:
960 кв. м, данни след промяната: складова база,
склад, площ: 961 кв. м, собственост на „Елдиес
Пласт“.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 30702.27.416:
площ: 1264 кв. м, нива, собственост на Михал
Иванов Новоселски;
поземлен имот с идентификатор 30702.77.437:
площ: 63 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Райчо Ангелов Димитров;
сграда с идентификатор 30702.77.437.1: площ:
9 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Райчо Ангелов Димитров.
II С. Покровник, EK ATTE 57159, община
Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-464
от 15.07.2019 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография, състоящо
се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 57159.13.7:
площ: 2451 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 57159.32.448:
площ: 434 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 57159.33.31:
площ: 182 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 57159.33.32:
площ: 12 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 57159.33.33:
площ: 38 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 57159.33.34:
площ: 481 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 57159.47.873:
площ: 123 кв. м, ливада, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 57159.50.767:
площ: 157 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 57159.73.997:
площ: 1436 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 57159.74.944:
площ: 1141 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 57159.75.978:
площ: 431 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 57159.76.976:
площ: 644 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 57159.1.33.1: площ:
36 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 57159.1.54.1: площ:
9 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 57159.46.12.1: площ:
80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57159.46.12.2: площ:
42 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 57159.47.754.1: площ:
60 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 57159.50.4.1: площ:
160 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57159.50.7.1: площ:
72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57159.50.7.2: площ:
38 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 57159.50.8.1: площ:
77 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57159.50.8.2: площ:
31 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 57159.57.2.1: площ:
101 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57159.57.2.2: площ:
44 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57159.57.2.3: площ:
40 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 57159.57.7.2: площ:
80 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 57159.73.26.1: площ:
31 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 57159.73.26.2: площ:
36 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 57159.73.27.1: площ:
75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57159.73.27.2: площ:
21 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 57159.73.27.3: площ:
22 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 57159.73.591.1: площ:
79 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 57159.73.997.1: площ:
21 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57159.74.1.1: площ:
54 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57159.74.1.2: площ:
37 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
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сграда с идентификатор 57159.74.1.3: площ:
9 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 57159.74.1.4: площ:
16 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 57159.74.1.5: площ:
13 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57159.74.1.6: площ:
52 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 57159.74.1.7: площ:
46 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 57159.74.1.8: площ:
28 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 57159.75.11.1: площ:
146 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57159.75.11.2: площ:
32 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 57159.75.978.1: площ:
36 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57159.116.1.1: площ:
21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 57159.116.1.2: площ:
171 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57159.116.1.3: площ:
19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 57159.116.1.4: площ:
116 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57159.116.1.5: площ:
30 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 57159.116.1.6: площ:
59 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57159.116.1.7: площ:
21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 57159.116.1.8: площ:
61 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57159.116.1.9: площ:
19 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 57159.116.1.10: площ:
18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 57159.131.1.1: площ:
39 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 57159.132.1.1: площ:
17 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57159.132.1.2: площ:
12 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
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сграда с идентификатор 57159.158.749.1: площ:
82 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57159.158.749.2: площ:
27 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 57159.158.749.3: площ:
49 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 57159.212.600.1: площ:
4 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 57159.212.600.2: площ:
18 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 57159.1.21:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 87 130 кв. м, площ след
промяната: 87 132 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.1.33:
лозе, собственост на Община Благоевград, площ
преди промяната: 9264 кв. м, площ след промяната: 9058 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.1.54:
пасище, собственост на Рос-Мари Сергеева Янева, площ преди промяната: 256 кв. м, площ след
промяната: 243 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.1.55:
пасище, собственост на Рос-Мари Сергеева Янева, площ преди промяната: 201 кв. м, площ след
промяната: 76 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.1.694:
нива, собственост на Цветанка Янева Треновска,
площ преди промяната: 243 кв. м, площ след
промяната: 222 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.1.733:
нива, собственост на Иван Стойчев Соколовски,
площ преди промяната: 328 кв. м, площ след
промяната: 315 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.14.14:
нива, собственост на Мирослав Стаменов Марчев,
площ преди промяната: 2019 кв. м, площ след
промяната: 2011 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.32.1:
нива, собственост на Цветана Николова Геринска,
площ преди промяната: 10 000 кв. м, площ след
промяната: 9574 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.32.2:
нива, собственост на Методи Христачков Ангелов
и Стефан Христачков Каймакански, площ преди
промяната: 2536 кв. м, площ след промяната:
2451 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.32.3:
нива, собственост на Крум Христов Ангелов и
Филка Христачкова Маркова, площ преди промяната: 1718 кв. м, площ след промяната: 1713 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.32.4:
нива, собственост на Георги Иванов Тупаров,
площ преди промяната: 2857 кв. м, площ след
промяната: 2855 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.32.5:
нива, собственост на Йордан Петров Кузмански,
площ преди промяната: 1159 кв. м, площ след
промяната: 994 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 57159.32.9:
нива, собственост на Владимир Димчов Боянски,
площ преди промяната: 4327 кв. м, площ след
промяната: 4238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.32.10:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 944 кв. м, площ след
промяната: 868 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.32.447:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 1953 кв. м, площ след промяната:
1948 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.33.4:
нива, собственост на Леонид Петров Георгиев,
площ преди промяната: 991 кв. м, площ след
промяната: 983 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.33.5:
нива, собственост на Емилия Китанова Митева,
площ преди промяната: 919 кв. м, площ след
промяната: 915 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.33.8:
нива, собственост на Гина Цекова Шопова,
площ преди промяната: 789 кв. м, площ след
промяната: 787 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.33.10:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 828 кв. м, площ след
промяната: 214 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.33.12:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди
промяната: 1382 кв. м, площ след промяната:
1373 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.33.13:
нива, собственост на Владимир Димчов Боянски,
площ преди промяната: 2094 кв. м, площ след
промяната: 1691 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.33.15:
нива, собственост на Александър Георгиев Цвет
ков, площ преди промяната: 2354 кв. м, площ
след промяната: 2337 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.33.17:
нива, собственост на Владо Иванов Урдарски,
площ преди промяната: 819 кв. м, площ след
промяната: 659 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.33.18:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 41 кв. м, площ след
промяната: 7 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.33.19:
нива, собственост на Гина Цекова Шопова,
площ преди промяната: 1131 кв. м, площ след
промяната: 1115 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.33.21:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 110 кв. м, площ след
промяната: 106 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.46.9:
нива, собственост на Ангел Георгиев Китановски, площ преди промяната: 3000 кв. м, площ
след промяната: 3001 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.46.12:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Общ и на Бла г оевг ра д, п лощ п ред и п ро мяната: 353 389 кв. м, площ след промяната:
353 117 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 57159.47.492:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди
промяната: 4126 кв. м, площ след промяната:
4105 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.47.590:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 84 331 кв. м,
площ след промяната: 84 268 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.47.710:
нива, собственост на Китан Георгиев Цветков,
площ преди промяната: 261 кв. м, площ след
промяната: 234 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.47.714:
ливада, собственост на Тодор Митев Цветков,
площ преди промяната: 860 кв. м, площ след
промяната: 735 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.47.728:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди
промяната: 2071 кв. м, площ след промяната:
1424 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.47.729:
ливада, собственост на Стоянчо Митев Цветков,
площ преди промяната: 401 кв. м, площ след
промяната: 350 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.47.732:
нива, собственост на Стоян Стойнев Цветков,
площ преди промяната: 1470 кв. м, площ след
промяната: 1432 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.47.755:
овощна градина, собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 29 941 кв. м,
площ след промяната: 29 563 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.47.834:
ливада, собственост на Стефан Стоицов Пържов,
площ преди промяната: 452 кв. м, площ след
промяната: 444 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.50.9:
нива, собственост на Кирил Владимиров Янчовски, Стоица Димитров Янчов и Иван Николов
Николов, площ преди промяната: 980 кв. м,
площ след промяната: 960 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.50.10:
нива, собственост на Костадин Стоицов Янчов,
площ преди промяната: 980 кв. м, площ след
промяната: 955 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.50.16:
нива, собственост на Спас Петков Бекярски,
площ преди промяната: 491 кв. м, площ след
промяната: 486 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.50.507:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди
промяната: 2572 кв. м, площ след промяната:
1767 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.56.50:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевг ра д, площ
преди промяната: 371 кв. м, площ след промяната: 353 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.57.1:
нива, собственост на Маргита Николова Сиджимкова, площ преди промяната: 300 кв. м,
площ след промяната: 222 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 57159.63.35:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди
промяната: 1767 кв. м, площ след промяната:
1703 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.73.591:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 8913 кв. м,
площ след промяната: 8264 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.74.2:
нива, собственост на Дончо Димитров Стоянов,
Георги Димитров Стоянов и Любен Станоев
Стоименов, площ преди промяната: 8724 кв. м,
площ след промяната: 8670 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.75.4:
нива, собственост на Димитър Андонов Стоянов,
Георги Димитров Стоянов и Любен Станоев
Стоименов, площ преди промяната: 2883 кв. м,
площ след промяната: 2752 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.75.12:
нива, собственост на Дончо Димитров Стоянов,
Георги Димитров Стоянов и Любен Станоев
Стоименов, площ преди промяната: 4675 кв. м,
площ след промяната: 3864 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.76.7:
нива, собственост на Петър Стоянов Михалков,
площ преди промяната: 1620 кв. м, площ след
промяната: 1507 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.76.8:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 64 кв. м, площ след
промяната: 13 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.76.9:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 80 945 кв. м, площ след
промяната: 80 785 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.76.536:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди
промяната: 2465 кв. м, площ след промяната:
2421 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.91.3:
нива, собственост на Тодор Стоицов Николов,
площ преди промяната: 1044 кв. м, площ след
промяната: 982 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.91.4:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 1041 кв. м, площ след
промяната: 1016 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.91.8:
овощна градина, собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 1893 кв. м,
площ след промяната: 1319 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.91.542:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди
промяната: 2615 кв. м, площ след промяната:
2607 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.115.1:
лозе, собственост на Община Благоевград – параграф 4, площ преди промяната: 108 895 кв. м,
площ след промяната: 106 906 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.116.1:
овощна градина, собственост на Община Благоевград – параграф 4, площ преди промяната:
70 501 кв. м, площ след промяната: 70 145 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 57159.123.1:
овощна градина, собственост на Община Благоевград – параграф 4, площ преди промяната:
914 кв. м, площ след промяната: 845 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.126.1:
лозе, собственост на Община Благоевград – параграф 4, площ преди промяната: 28 898 кв. м,
площ след промяната: 28 717 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.130.7:
ливада, собственост на Тодор Стоицов Николов,
площ преди промяната: 521 кв. м, площ след
промяната: 448 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.130.8:
нива, собственост на Тодор Стоицов Николов,
площ преди промяната: 2088 кв. м, площ след
промяната: 2043 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.131.1:
овощна градина, собственост на Община Благоевград – параграф 4, площ преди промяната:
6371 кв. м, площ след промяната: 6378 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.132.1:
овощна градина, собственост на Община Благоевград – параграф 4, площ преди промяната:
12 601 кв. м, площ след промяната: 12 593 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.158.537:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ:
1095 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.158.749:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 4052 кв. м, площ след промяната:
4239 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.170.500:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди
промяната: 6238 кв. м, площ след промяната:
6201 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.213.539:
за местен път, собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 36 309 кв. м,
площ след промяната: 36 283 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.217.538:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 29 134 кв. м,
площ след промяната: 29 037 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.300.1:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 28 475 кв. м,
площ след промяната: 28 439 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57159.300.496:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевг ра д, площ
преди промяната: 504 кв. м, площ след промяната: 486 кв. м;
сграда с идентификатор 57159.50.15.1: жилищна сграда – многофамилна, няма данни за
собственост, площ преди промяната: 145 кв. м,
площ след промяната: 146 кв. м;
сграда с идентификатор 57159.130.5.1: жилищна сграда – еднофамилна, собственост на
Динчо Христов Делев, площ преди промяната:
71 кв. м, площ след промяната: 73 кв. м.
5. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 57159.14.13:
площ: 1520 кв. м, нива, собственост на Община
Благоевград;

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

поземлен имот с идентификатор 57159.47.715:
площ: 38 кв. м, овощна градина, собственост на
Община Благоевград.
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.

5395

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-16-35
от 31 август 2021 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Бяга, с. Исперихово, с.
Козарско, с. Равногор и с. Розово, община Брацигово, гр. Сърница, с. Медени поляни и с. Побит
камък, община Сърница, област Пазарджик.
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, са ЕТ „Геоинженеринг – Николай
Киров“, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР
със Заповед № 714 от 6.08.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, „Геобиб“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8
ЗКИР със Заповед № 300-2-284 от 18.09.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра,
и „Пазарджишки териториален кадастър“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ 882 от 25.09.2001 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Пазарджик, Община Брацигово,
Община Сърница и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5396
ЗАПОВЕД № РД-16-36
от 31 август 2021 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Бенковски, с. Долина,
с. Карапелит, с. Котленци, с. Одринци, с. Орлова
могила, с. Полковник Свещарово, с. Попгригорово,
с. Пчелино и с. Славеево, община Добрич – селска, област Добрич, без териториите, за които
кадастралната карта и кадастралните регистри са
одобрени със заповед на началника на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Добрич.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геоинженеринг“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
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Заповед № РД-15-37 от 21.06.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да се
обяви в Службата по геодезия, картография и кадас
тър – Добрич, общината и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5397

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 677
от 26 август 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Велико Търново, реши:
1. Включва в Годишния план за приватизация за 2021 година и открива процедура за
приватизация на общински нежилищeн имот
със стопанско предназначение, представляващ:
„Поземлен имот с идентификатор 10447.511.680 по
КККР на гр. Велико Търново, с административен
адрес: гр. Велико Търново, ул. Крайбрежна № 9,
за който имот е отреден УПИ ХХI от кв. 281 по
ПУП – ПР на гр. Велико Търново“ – собственост
на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.

5510

За председател:
Р. Иванов

РЕШЕНИЕ № 678
от 26 август 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общ и нск и неж и л и щeн и мо т с ъ с с т опа нско
п редназначение, п редставл яващ: „Позем лен
имот с идентификатор 11898.502.30 по КККР на
с. Войнежа заедно с построена в него сграда с
идентификатор 11898.502.30.1“ – собственост на
Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
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3. Възлага на общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
За председател:
Р. Иванов
5511

ОБЩИНА С. КИРКОВО,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № РД-10-496
от 9 септември 2021 г.
На основание чл. 310, ал. 5, чл. 322 от ЗПУО
и чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от
ЗМСМА и Решение № 235 от протокол № 19 от
16.08.2021 г. на Общинския съвет – с. Кирково,
за закриване на ДГ „Родопска слава“ – с. Горски
извор, нареждам:
1. Закривам Детска градина „Родопска слава“ – с. Горски извор, община Кирково, област
Кърджали, с адрес на управление с. Горски извор,
община Кирково, област Кърджали.
2. Трудовите правоотношения със служителите
от „Родопска слава“ – с. Горски извор, община
Кирково, област Кърджали, да бъдат уредени при
условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ.
3. Децата, посещаващи закритата детска градина, да се пренасочат към ДГ „Мики Маус“ – с.
Бенковски, община Кирково, област Кърджали,
като пътуването им да се организира от кмета
на община Кирково.
4. Задължителната документация на закритата
детска градина да се предаде за съхранение на ДГ
„Мики Маус“ – с. Бенковски, община Кирково,
област Кърджали.
5. След обнародване на настоящата заповед
да се извърши инвентаризация на имуществото
на детската градина от комисия, назначена от
кмета на община Кирково.
6. Недвижимото и движимото имущество на
закритата детска градина е общинска собственост
и се разпределя със заповед на кмета на община
Кирково.
На основание чл. 320, ал. 3 от ЗПУО заповед
та да се обнародва в „Държавен вестник“, като
същата влиза в сила от деня на обнародването є.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Стела Димитрова – началник-отдел
„ОКЗСДЗСТ“.
Кмет:
Ш. Сюлейман
5534
2. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-63 от 10.09.2021 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-109
от 18.12.2020 г. (ДВ, бр. 108 от 2020 г.) за обект:
Път I-1 (Е 79) „Мездра – Ботевград“ ЛОТ 1 от
км 174+800 до км 194+164.89=194+122, участъци
от км 184+880 до км 185+820 (Пътен възел „Новачене“) и от км 185+820 и км 191+960 – Надлез
по общински път SFO 3065 при км 189+267 по
директно трасе на път I-1. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния
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административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
5529
3. – 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 № РС64 от 10.09.2021 г. за обект: „Реконструкция на
ВЛ 110 kV Калиман“, на територията на с. Яна
и с. Желява, Столична община, област София, и
с. Столник и с. Елешница, община Елин Пелин,
област Софийска. 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 обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5555
889. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве „Проф. д-р
Цекомир Воденичаров, дмн“, обявява следните
конкурси за: доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.4. Обществено здраве: научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ за нуждите
на катедрата по Кинезитерапия – един; научна
специалност „Кинезитерапия“ за нуждите на катедрата по Кинезитерапия – един; главни асистенти
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт по: професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията“ за нуждите на катедрата по Езиково обучение, медицинска педагогика и спорт на
ДЕОС при МУ – София – двама; професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Неврология“ за нуждите на катедрата по Клинични и медико-биологични науки на Филиал
„Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, при МУ – София – един на 0,25 длъжност, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“
за нуждите на Факултета по обществено здраве
„Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ДЕОС
и Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, при
Медицинския университет – София. За справки
и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло
море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир
Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 –
сектор „Наука“.
5436
1. – Институтът по криобиология и хранител
ни технологии – София, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност главен асистент по област на висше образование 5. Технически науки,
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професионално направление 5.12. Хранителни
технологии, научна специалност „Технология на
биологично активните вещества (вкл. ензими,
хормони и белтъчини)“, за нуждите на отдел
„Криобиология и БАВ“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи за участие се подават в ЦУ на ССА,
ул. Суходолска 30, тел. 02/812 7560.
5553
1. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – ПРЗ за изменение на
ПУП на гр. Велико Търново в обхвата на УПИ
XXI – за сервиз за автогуми, УПИ I и УПИ
XXVII – за обществено обслужване, спорт и атракции, кв. 138 по ПУП на гр. Велико Търново,
с цел: създаване на нова проектна улица – изцяло пешеходна с о.т. 283а-283б-283в-283г-283д,
с дължина на частта на улицата-тупик – 108 м;
промяна на регулационните граници на УПИ
ХХІ – за сервиз за автогуми, кв. 138 по ПУП на
гр. Велико Търново в съответствие с границите
по одобрената кадастрална карта; промяна на
северната и западната регулационна граница на
УПИ ХХVІІ – за обществено обслужване, спорт
и атракции; заличаване на съществуващия УПИ
ХХІ – за сервиз за автогуми, кв. 138, и създаване
на нов УПИ ХХІ с отреждане – „за жилищни
нуж ди“, от същия квартал и определяне на
конкретно предназначение „за средноетажно
жилищно застрояване“ с режим на устройство и
застрояване в съответствие с устройствена зона
Жс1, допустима промяна съгласно чл. 11, ал. 2 от
ПНПОГПСПНУТГВТ и схеми за изместване на
топлопровод, за благоустрояване и озеленяване и
за ел. захранване на обекта. Проектът се намира
в общинската администрация, стая № 516. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5447
2. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – ПП в обхвата на ПИ с идентификатори № 87360.40.9, 87360.40.8 и 87360.40.15 по
КККР на с. Ялово, м. Под селото, община Велико
Търново, с цел създаване на устройствена основа
за изграждане на външна електроразпределителна
мрежа за захранване с ток на обект – сграда в
селскостопанско предприятие в ПИ 87360.40.9.
Проектът се намира в Кметство Килифарево,
стая № 11. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5427
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