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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307
ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.
за изменение и допълнение на Постановление
№ 155 на Министерския съвет от 2015 г. за оп
ределяне на второстепенните разпоредители по
бюджета на Министерството на правосъдието
(обн., ДВ, бр. 48 от 2015 г.; изм., бр. 7 от
2017 г., бр. 36 от 2018 г., бр. 5 и 15 от 2019 г.,
бр. 15 от 2020 г. и бр. 7 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В член единствен се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 6:
„6. Ръководителят на Бюрото по защита
на застрашени лица.“
2. В ал. 2 след думите „по ал. 1“ се поставя
запетая и се добавя „т. 1 – 5“.
Заключителни разпоредби
§ 2. М и н ис т ър ът на п ра вос ъд ие т о по
предложение на ръководителя на Бюрото
по защита на застрашени лица утвърждава
щатната структура на Бюрото по защита на
застрашени лица в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната
информация.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня,
следващ влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на
лица, застрашени във връзка с наказателно
производство.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
5752

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения на Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до Международната кон
венция за предотвратяване на замърсяването
от кораби, 1973 г.
(Ревизиран Анекс III на MARPOL)
(Приети с Резолюция MEPC.193(61) на Комитета по опазване на морската среда на
Меж д у народната морска организаци я на
1 октомври 2010 г. В сила за Република България от 1 януари 2014 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 („Комитет“), възложени
му съгласно меж дународни конвенции за
предотвратяване и контрол на замърсяването
на морската среда от кораби,
Като отбелязва член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (по-нататък
наричана „Конвенцията от 1973 г.“), и член
VI от Протокола от 1978 г., отнасящ се до
Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
(по-нататък наричан „Протокола от 1978 г.“),
които заедно определят процедурата за изменение на Протокола от 1978 г. и възлагат на
съответния орган на Организацията функцията
за разглеждане и приемане на изменения на
Конвенцията от 1973 г., изменена с Протокола
от 1978 г. (MARPOL 73/78),
Като взе предвид проектоизмененията на
Анекс III на MARPOL 73/78,
1. Приема��������������������������������
�������������������������������
в������������������������������
�����������������������������
съответствие�����������������
����������������
с���������������
��������������
член����������
���������
16, параграф 2, буква (d) от Конвенцията от 1973 г.
измененията на Анекс III на MARPOL 73/78,
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текстът на които е изложен в Приложението
към тази резолюция.
2. Определя, в съответствие с член 16, параграф 2, буква (f), подточка (iii) от Конвенцията
от 1973 г., че измененията се считат за приети
на 1 юли 2013 г., освен ако преди тази дата
не по-малко от една трета от договарящите
се правителства по конвенцията или договарящите се правителства, чийто обединен
търговски флот съставлява не по-малко от
50 процента от брутo тонажa на световния
търговски флот, са уведомили Организацията
за възраженията си срещу измененията.
3. Приканва договарящите се правителства
да отбележат, че в съответствие с член 16,
параграф 2, буква (g), подточка (ii) от Конвенцията от 1973 г. измененията влизат в
сила на 1 януари 2014 г. след приемането им
в съответствие с параграф 2 по-горе.
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 16, параграф 2, буква (e) от
Конвенцията от 1973 г. да предаде заверени
копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението към
нея, на всички договарящи се правителства
по Конвенцията MARPOL 73/78.
5. Освен това изисква Генералният секретар
да изпрати копия от резолюцията и Приложението към нея до членовете на Организацията, които не са договарящи се страни по
Конвенцията MARPOL 73/78.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКС III НА MARPOL
Съществуващият текст на Анекс III на
M A R P OL , к а к т о е п р и е т с Ре з о л ю ц и я
МЕРС.156(55), се заменя със следното:
ПРА ВИЛ А ЗА ПРЕДОТВРАТЯВА НЕ Н А
ЗАМЪРСЯВАНЕ С ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА,
ПРЕВОЗВАНИ ПО МОРЕ В ОПАКОВАН ВИД
Правило 1
Приложение
1. Разпоредбите на настоящото Приложение
се прилагат към всички кораби, превозващи
вредни вещества в опаковано състояние, ако
изрично не е предвидено друго.
1.1. За целите на настоящото Приложение:
„Вредни вещества“ са тези, които са идентифицирани като морски замърсители в Международния кодекс за опасни товари (IMDG
Кодекс) или които отговарят на критериите,
посочени в Допълнението към настоящото
Приложение.
1.2. За целите на настоящото Приложение:
„Опакован вид“ означава форми на опаковка за
вредни вещества, посочени в IMDG Кодекса.
2. Превозването на вредни вещества е
забранено, освен в съответствие с условията
на настоящото Приложение.
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3. В допълнение на условията на настоящото
Приложение Правителството на всяка Страна
по Конвенцията издава или налага да се издадат подробни изисквания по опаковането,
маркировката, етикирането, документацията,
складирането, ограничаването на количествата и изключенията с оглед предотвратяване
или намаляване на замърсяването на морската
среда с вредни вещества.
4. За целите на настоящото Приложение
празните опаковки, които са били използвани
за превоз на вредни вещества, се третират
като вредни вещества, освен ако не са били
взети адекватни предпазни мерки, за да се
гарантира, че те не съдържат остатъци – опасни за морската среда.
5. Изискванията на настоящото Приложение не се прилагат към корабните складове
и оборудване.
Правило 2
Опаковане
Опаковките трябва да бъдат подходящи за
намаляване на риска за морската среда, имайки предвид тяхното специфично съдържание.
Правило 3
Маркировка и етикетиране
1. Всяка опаковка, съдържаща вредно вещество, трябва да бъде трайно маркирана или
етикетирана, за да се обозначи, че веществото
е вреден замърсител съгласно съответните
разпоредби на IMDG Кодекса.
2. Начинът на поставяне на маркировки и
на прикрепване на етикетите по опаковките,
съдържащи вредни вещества съгласно съответните разпоредби на IMDG Кодекса.
Правило 4
Документация
1. Транспортната информация относно
превозването на вредните вещества трябва
да е в съответствие с разпоредбите на IMDG
Кодекса и трябва да се предостави на разположение на лице или организация, определени
от Пристанищната власт.
2. Всеки кораб, превозващ вредни вещества,
трябва да има специален списък, манифест
или план за подреждане съгласно съответните разпоредби на IMDG Кодекса, с вредните
вещества на кораба и местоположението му.
Преди отпътуването на кораба копие от един
от тези документи се предоставя на разположение на лице или организация, определени
от Пристанищната власт.
Правило 5
Подреждане
Вредните вещества трябва да бъдат надлежно подредени и укрепени така, че да се намали
рискът за морската среда без накърняване на
безопасността на кораба и хората на борда.
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Правило 6
Ограничения относно количеството
На база научно обосновани и технически
причини някои вредни вещества могат да
бъдат забранени за превоз или ограничени по
количеството, което може да бъде превозвано на борда на кораба. При ограничаване на
количеството надлежно внимание се обръща
на размерите, конструкцията и оборудването
на кораба, а така също на опаковката и присъщото естество на веществата.
Правило 7
Изключения
1. Изхвърляне зад борд на вредни вещества,
превозвани в опаковки, е забранено, освен
когато е необходимо за целите на запазване на
безопасността на кораба или живота на море.
2. Съобразено с условията на настоящата
Конвенция, подходящи мерки, базирани на
физическите, химичните и биологичните свойства на вредните вещества, трябва да бъдат
взети за уреждане измиването на протичания
зад борда, при условие че прилагането на
такива мерки не ще накърни безопасността
на кораба и на хората на борда.
Правило 8
Държавен пристанищен контрол (Port State
Control) над експлоатационните изисквания
1. Когато кораб се намира в пристанище
или на офшорен терминал на друга Страна,
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корабът подлежи на проверка от служители, надлежно упълномощени от Страната,
относно експлоатационните изисквания по
този Анекс.
2. Когато има сериозни основания да се счита, че капитанът или екипажът не са запознати
с основните корабни процедури, отнасящи се
до предотвратяване на замърсяването с вредни
вещества, Страната предприема съответните
мерки, включително детайлна инспекция и
ако е необходимо – осигурява задържането
на кораба, докато ситуацията се приведе в
съответствие с изискванията на настоящото
Приложение.
3. Процедурите, отнасящи се до Държавния пристанищен контрол, описани в чл. 5
от настоящата Конвенция, се прилагат по
отношение на това Правило.
4. Нищо от това Правило не трябва да се
тълкува, че ограничава правата и задълженията на Страните, провеждащи контрол над
експлоатационните изисквания, специално
установени в настоящата Конвенция.
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ АНЕКС III
Критерий за идентифициране на вредни
вещества в опакована форма
За целите на този Анекс вещества, идентифицирани по който и да е от следните
критерии, са вредни вещества:

(а) Остро (краткосрочно) замърсяване на водите
Категория: Остро замърсяване 1
96 ч. LC 50 (за риби)
и/или
48 ч. EC 50 (за ракообразни)
и/или
72 или 96 ч. ErC 50 (за водорасли или други водни растения)

≤ 1 мг/л
≤ 1 мг/л
≤ 1 мг/л

(б) Дългосрочно замърсяване на водите
(i) Небързо разградими вещества, за които има налични точни данни за хронична токсичност
Категория Хроничност 1:
Хроничен NOEC или EC x (за риби)
и/или
Хроничен NOEC или EC x (за ракообразни)
и/или
Хроничен NOEC или EC x за водорасли или други водни растения)
Категория Хроничност 2:
Хроничен NOEC или EC x (за риби)
и/или
Хроничен NOEC или EC x (за ракообразни)
и/или
Хроничен NOEC или EC x за водорасли или други водни растения)

≤ 0.1 мг/л
≤ 0.1 мг/л
≤ 0.1 мг/л
≤ 1 мг/л
≤ 1 мг/л
≤ 1 мг/л

(ii) Бързо разградими вещества, за които има налични точни данни за хронична токсичност
Категория Хроничност 1:
Хроничен NOEC или EC x (за риби)
и/или
Хроничен NOEC или EC x (за ракообразни)
и/или
Хроничен NOEC или EC x за водорасли или други водни растения)

≤ 0.01 мг/л
≤ 0.01 мг/л
≤ 0.01 мг/л
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Категория Хроничност 2:
Хроничен NOEC или EC x (за риби)
и/или
Хроничен NOEC или EC x (за ракообразни)
и/или
Хроничен NOEC или EC x за водорасли или други водни растения)

С Т Р. 5
≤ 0.1 мг/л
≤ 0.1 мг/л
≤ 0.1 мг/л

(в) Вещества, за които няма налични точни данни за хронична токсичност
Категория Хроничност 1:
96 ч. LC50 (за риби)
≤ 1 мг/л
и/или
48 ч. EC50 (за ракообразни)
≤ 1 мг/л
и/или
72 или 96 ч. ErC50 (за водорасли или други водни растения)
≤ 1 мг/л
и веществото не е бързо разградимо и/или експериментално определеното BCF е ≥ 500 (или, ако липсва,
log Kow ≥ 4)
Категория Хроничност 2:
96 ч. LC50 (за риби)
> 1 мг/л, но ≤ 10 мг/л
и/или
48 ч. EC50 (за ракообразни)
> 1 мг/л, но ≤ 10 мг/л
и/или
72 или 96 ч. ErC50 (за водорасли или други водни растения)
> 1 мг/л, но ≤ 10 мг/л
и веществото не е бързо разградимо и/или експериментално определеното BCF е ≥ 500 (или, ако липсва,
log Kow ≥ 4)

Допълнителни указания за процеса на класифициране на вещества и смеси са включени в
IMDG Кодекса.
5562

Изменения на Анекса към Протокола от 1997 г.
за изменение на Международната конвенция
за предотвратяване на замърсяването от ко
раби, 1973 г., както е изменена с Протокола
от 1978 г. към нея
(Северноамериканска зона за контрол на
емисиите)
(Прие т и с Ре з о л юц и я M EPC .19 0 (6 0) н а
Комитета по опазване на морската среда
на Международната морска организация на
26 март 2010 г. В сила за Република България
от 1 август 2011 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква (а) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета по опазване
на морската среда (Комитета), възложени му
съгласно международни конвенции за предотвратяване и контрол на замърсяването
на морето,
Като отбелязва член 16 от Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г. (наричана по-долу
„Конвенцията от 1973 г.“), член VI от Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от
кораби от 1973 г. (наричан по-долу „Протокол
от 1978 г.“) и член 4 от Протокола от 1997 г.
за изменение на Международната конвенция

за предотвратяване на замърсяването от
кораби от 1973 г., изменена с Протокола от
1978 г., отнасящ се до нея (наричан по-долу
„Протокол от 1997 г.“), които заедно определят процедурата за изменение на Протокола
от 1997 г. и предоставят на съответния орган
на Организацията функцията да разглежда и
приема изменения към Конвенцията от 1973 г.,
изменена с Протоколите от 1978 и 1997 г.,
Като отбелязва също, че с Протокола от
1997 г. Анекс VI, озаглавен „Правила за предотвратяване на замърсяването на въздуха
от кораби“, е добавено към Конвенцията от
1973 г. (наричан по-долу „Анекс VI“),
Като отбелязват още, че ревизираният
Анекс VI е приет с Резолюция MEPC.176(58)
и е влязъл в сила на 1 юли 2010 г.,
Като разгледа проектоизменения към ревизирания Анекс VI,
1. Приема, в съответствие с член 16, параграф 2, буква (d) от Конвенцията от 1973 г., измененията към Анекс VI, чиито текст е изложен
в Приложението към настоящата Резолюция.
2. Определя, в съответствие с член 16, параграф 2, буква (f), подточка (iii) от Конвенцията
от 1973 г., че измененията се считат за приети
на 1 февруари 2011 г., освен ако преди тази
дата не по-малко от една трета от страните
или страните, чийто комбиниран търговски
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флот съставлява не по-малко от 50 процента от бруто тонажа на световния търговски
флот, са съобщили на Организацията своето
възражение срещу измененията.
3. Приканва страните да отбележат, че в
съответствие с член 16, параграф 2, буква (g),
подточка (ii) от Конвенцията от 1973 г. посочените изменения влизат в сила на 1 август
2011 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе.
4. Изисква генералният секретар в съответствие с член 16, параграф 2, буква (e) от
Конвенцията от 1973 г. да предаде на всички
страни по Конвенцията от 1973 г., изменена
с протоколите от 1978 г. и 1997 г., заверени
копия на настоящата Резолюция и текстът на
измененията, съдържащи се в Приложението;
5. Изисква също генералният секретар да
предаде на членовете на Организацията, които не са страни по Конвенцията от 1973 г.,
изменена от протоколите от 1978 и 1997 г.,
копия от настоящата Резолюция и нейното
Приложение.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ПРАВИЛА 13 И 14 И
НОВОТО ДОПЪЛНЕНИЕ VII КЪМ РЕВИ
ЗИРАНИЯ АНЕКС VI НА MARPOL
1 Параграф 6 от Правило 13 се заменя със
следното:
„6 З а целите на настоящото правило
зоните за контрол на емисиите са:
.1 с еверноамериканската зона, което
означава зоната, описана от координатите, посочени в Допълнение
VII към настоящото Приложение;
.2 в сяка друга морска зона, включително която и да е пристанищна
зона, определена от Организацията
в съответствие с критериите и процедурите, посочени в Допълнение
III към настоящото Приложение.“
2 Параграф 3 от Правило 14 се заменя със
следното:
„3 З а целите на настоящото правило зоните за контрол на емисиите включват:
.1 з оната на Балтийско море, както
е определено в Правило 1.11.2 от
Анекс I, и района на Северно море,
както е определено в Правило 1.14.6
на Анекс V;
.2 с еверноамериканската зона, както е
описано от координатите, посочени
в Допълнение VII към настоящото
Приложение;
.3 в сяка друга морска зона, вк лючително всяка пристанищна зона,
посочени от Организацията в съот-
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ветствие с критериите и процедурите, посочени в Допълнение III към
настоящото Приложение.“
3 Добавя се ново Допълнение VII, както
следва:
„Допълнение VII
Северноамериканска зона за контрол
на емисиите
(Правило 13.6 и Правило 14.3)
Областта на Северна Америка включва:
.1 м орската зона, разположена край тихоокеанските брегове на Съединените
щати и Канада, оградена от геодезически
линии, свързващи следните координати:
ТОЧКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ШИРИНА
32º 32′ 10″ N.
32º 32′ 04″ N.
32º 31′ 39″ N.
32º 33′ 13″ N.
32º 34′ 21″ N.
32º 35′ 23″ N.
32º 37′ 38″ N.
31º 07′ 59″ N.
30º 33′ 25″ N.

ДЪЛЖИНА
117º 06′ 11″ W.
117º 07′ 29″ W.
117º 14′ 20″ W.
117º 15′ 50″ W.
117º 22′ 01″ W.
117º 27′ 53″ W.
117º 49′ 34″ W.
118º 36′ 21″ W.
121º 47′ 29″ W.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

31º 46′ 11″ N.
32º 21′ 58″ N.
32º 56′ 39″ N.
33º 40′ 12″ N.
34º 31′ 28″ N.
35º 14′ 38″ N.
35º 43′ 60″ N.
36º 16′ 25″ N.
37º 01′ 35″ N.
37º 45′ 39″ N.
38º 25′ 08″ N.
39º 25′ 05″ N.
40º 18′ 47″ N.
41º 13′ 39″ N.
42º 12′ 49″ N.
42º 47′ 34″ N.
43º 26′ 22″ N.
44º 24′ 43″ N.
45º 30′ 43″ N.
46º 11′ 01″ N.
46º 33′ 55″ N.
47º 39′ 55″ N.
48º 32′ 32″ N.
48º 57′ 47″ N.
49º 22′ 39″ N.
50º 01′ 52″ N.
51º 03′ 18″ N.
51º 54′ 04″ N.
52º 45′ 12″ N.
53º 29′ 20″ N.
53º 40′ 39″ N.
54º 13′ 45″ N.
54º 39′ 25″ N.
55º 20′ 18″ N.
56º 07′ 12″ N.
56º 28′ 32″ N.
56º 37′ 19″ N.
58º 51′ 04″ N.

123º 17′ 22″ W.
123º 50′ 44″ W.
124º 11′ 47″ W.
124º 27′ 15″ W.
125º 16′ 52″ W.
125º 43′ 23″ W.
126º 18′ 53″ W.
126º 45′ 30″ W.
127º 07′ 18″ W.
127º 38′ 02″ W.
127º 52′ 60″ W.
128º 31′ 23″ W.
128º 45′ 46″ W.
128º 40′ 22″ W.
129º 00′ 38″ W.
129º 05′ 42″ W.
129º 01′ 26″ W.
128º 41′ 23″ W.
128º 40′ 02″ W.
128º 49′ 01″ W.
129º 04′ 29″ W.
131º 15′ 41″ W.
132º 41′ 00″ W.
133º 14′ 47″ W.
134º 15′ 51″ W.
135º 19′ 01″ W.
136º 45′ 45″ W.
137º 41′ 54″ W.
138º 20′ 14″ W.
138º 40′ 36″ W.
138º 48′ 53″ W.
139º 32′ 38″ W.
139º 56′ 19″ W.
140º 55′ 45″ W.
141º 36′ 18″ W.
142º 17′ 19″ W.
142º 48′ 57″ W.
153º 15′ 03″ W.
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.2 м орските райони, разположени край
бреговете на Атлантическия океан на
Съединените щати, Канада и Франция
(Сен Пиер и Микелон) и Мексиканския
залив, крайбрежието на Съединените
щати, затворени с геодезични линии,
свързващи следните координати:
ТОЧКА
1
2
3
4
5
6
7
8

ШИРИНА
60º 00′ 00″ N.
60º 00′ 00″ N.
58º 54′ 01″ N.
57º 50′ 52″ N.
57º 35′ 13″ N.
57º 14′ 20″ N.
56º 48′ 09″ N.
56º 18′ 13″ N.

ДЪЛЖИНА
64º 09′ 36″ W.
56º 43′ 00″ W.
55º 38′ 05″ W.
55º 03′ 47″ W.
54º 00′ 59″ W.
53º 07′ 58″ W.
52º 23′ 29″ W.
51º 49′ 42″ W.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

54º 23′ 21″ N.
53º 44′ 54″ N.
53º 04′ 59″ N.
52º 20′ 06″ N.
51º 34′ 20″ N.
50º 40′ 15″ N.
50º 02′ 28″ N.
49º 24′ 03″ N.
48º 39′ 22″ N.
47º 24′ 25″ N.
46º 35′ 12″ N.
45º 19′ 45″ N.
44º 43′ 38″ N.
44º 16′ 38″ N.
43º 53′ 15″ N.
43º 36′ 06″ N.
43º 23′ 59″ N.
43º 19′ 50″ N.
43º 21′ 14″ N.
43º 29′ 41″ N.
42º 40′ 12″ N.
41º 58′ 19″ N.
41º 20′ 21″ N.
40º 55′ 34″ N.
40º 41′ 38″ N.
40º 38′ 33″ N.
40º 45′ 46″ N.
41º 04′ 52″ N.
40º 36′ 55″ N.
40º 17′ 32″ N.
40º 07′ 46″ N.
40º 05′ 44″ N.
39º 58′ 05″ N.
39º 28′ 24″ N.
39º 01′ 54″ N.
38º 39′ 16″ N.
38º 19′ 20″ N.
38º 05′ 29″ N.
37º 58′ 14″ N.

50º 17′ 44″ W.
50º 07′ 17″ W.
50º 10′ 05″ W.
49º 57′ 09″ W.
48º 52′ 45″ W.
48º 16′ 04″ W.
48º 07′ 03″ W.
48º 09′ 35″ W.
47º 55′ 17″ W.
47º 46′ 56″ W.
48º 00′ 54″ W.
48º 43′ 28″ W.
49º 16′ 50″ W.
49º 51′ 23″ W.
50º 34′ 01″ W.
51º 20′ 41″ W.
52º 17′ 22″ W.
53º 20′ 13″ W.
54º 09′ 20″ W.
55º 07′ 41″ W.
55º 31′ 44″ W.
56º 09′ 34″ W.
57º 05′ 13″ W.
58º 02′ 55″ W.
59º 05′ 18″ W.
60º 12′ 20″ W.
61º 14′ 03″ W.
62º 17′ 49″ W.
63º 10′ 49″ W.
64º 08′ 37″ W.
64º 59′ 31″ W.
65º 53′ 07″ W.
65º 59′ 51″ W.
66º 21′ 14″ W.
66º 48′ 33″ W.
67º 20′ 59″ W.
68º 02′ 01″ W.
68º 46′ 55″ W.
69º 34′ 07″ W.
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

37º 57′ 47″ N.
37º 52′ 46″ N.
37º 18′ 37″ N.
36º 32′ 25″ N.
35º 34′ 58″ N.
34º 33′ 10″ N.
33º 54′ 49″ N.
33º 19′ 23″ N.
32º 45′ 31″ N.
31º 55′ 13″ N.
31º 27′ 14″ N.
31º 03′ 16″ N.
30º 45′ 42″ N.
30º 12′ 48″ N.

70º 24′ 09″ W.
70º 37′ 50″ W.
71º 08′ 33″ W.
71º 33′ 59″ W.
71º 26′ 02″ W.
71º 37′ 04″ W.
71º 52′ 35″ W.
72º 17′ 12″ W.
72º 54′ 05″ W.
74º 12′ 02″ W.
75º 15′ 20″ W.
75º 51′ 18″ W.
76º 31′ 38″ W.
77º 18′ 29″ W.

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

29º 25′ 17″ N.
28º 36′ 59″ N.
28º 17′ 13″ N.
28º 17′ 12″ N.
27º 52′ 56″ N.
27º 26′ 01″ N.
27º 16′ 13″ N.
27º 11′ 54″ N.
27º 05′ 59″ N.
27º 00′ 28″ N.
26º 55′ 16″ N.
26º 53′ 58″ N.
26º 45′ 46″ N.
26º 44′ 30″ N.
26º 43′ 40″ N.
26º 41′ 12″ N.
26º 38′ 13″ N.
26º 36′ 30″ N.
26º 35′ 21″ N.
26º 34′ 51″ N.
26º 34′ 11″ N.
26º 31′ 12″ N.
26º 29′ 05″ N.
26º 25′ 31″ N.
26º 23′ 29″ N.
26º 23′ 21″ N.
26º 18′ 57″ N.
26º 15′ 26″ N.
26º 15′ 13″ N.
26º 08′ 09″ N.
26º 07′ 47″ N.
26º 06′ 59″ N.
26º 02′ 52″ N.
25º 59′ 30″ N.
25º 59′ 16″ N.
25º 57′ 48″ N.
25º 56′ 18″ N.
25º 54′ 04″ N.
25º 53′ 24″ N.

76º 56′ 42″ W.
76º 47′ 60″ W.
76º 40′ 10″ W.
79º 11′ 23″ W.
79º 28′ 35″ W.
79º 31′ 38″ W.
79º 34′ 18″ W.
79º 34′ 56″ W.
79º 35′ 19″ W.
79º 35′ 17″ W.
79º 34′ 39″ W.
79º 34′ 27″ W.
79º 32′ 41″ W.
79º 32′ 23″ W.
79º 32′ 20″ W.
79º 32′ 01″ W.
79º 31′ 32″ W.
79º 31′ 06″ W.
79º 30′ 50″ W.
79º 30′ 46″ W.
79º 30′ 38″ W.
79º 30′ 15″ W.
79º 29′ 53″ W.
79º 29′ 58″ W.
79º 29′ 55″ W.
79º 29′ 54″ W.
79º 31′ 55″ W.
79º 33′ 17″ W.
79º 33′ 23″ W.
79º 35′ 53″ W.
79º 36′ 09″ W.
79º 36′ 35″ W.
79º 38′ 22″ W.
79º 40′ 03″ W.
79º 40′ 08″ W.
79º 40′ 38″ W.
79º 41′ 06″ W.
79º 41′ 38″ W.
79º 41′ 46″ W.
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101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

25º 51′ 54″ N.
25º 49′ 33″ N.
25º 48′ 24″ N.
25º 48′ 20″ N.
25º 46′ 26″ N.
25º 46′ 16″ N.
25º 43′ 40″ N.
25º 42′ 31″ N.
25º 40′ 37″ N.
25º 37′ 24″ N.
25º 37′ 08″ N.
25º 31′ 03″ N.
25º 27′ 59″ N.
25º 24′ 04″ N.

79º 41′ 59″ W.
79º 42′ 16″ W.
79º 42′ 23″ W.
79º 42′ 24″ W.
79º 42′ 44″ W.
79º 42′ 45″ W.
79º 42′ 59″ W.
79º 42′ 48″ W.
79º 42′ 27″ W.
79º 42′ 27″ W.
79º 42′ 27″ W.
79º 42′ 12″ W.
79º 42′ 11″ W.
79º 42′ 12″ W.

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

25º 22′ 21″ N.
25º 21′ 29″ N.
25º 16′ 52″ N.
25º 15′ 57″ N.
25º 10′ 39″ N.
25º 09′ 51″ N.
25º 09′ 03″ N.
25º 03′ 55″ N.
25º 02′ 60″ N.
25º 00′ 30″ N.
24º 59′ 03″ N.
24º 55′ 28″ N.
24º 44′ 18″ N.
24º 43′ 04″ N.
24º 42′ 36″ N.
24º 41′ 47″ N.
24º 38′ 32″ N.
24º 36′ 27″ N.
24º 33′ 18″ N.
24º 33′ 05″ N.
24º 32′ 13″ N.
24º 31′ 27″ N.
24º 30′ 57″ N.
24º 30′ 14″ N.
24º 30′ 06″ N.
24º 29′ 38″ N.
24º 28′ 18″ N.
24º 28′ 06″ N.
24º 27′ 23″ N.
24º 26′ 30″ N.
24º 25′ 07″ N.
24º 23′ 30″ N.
24º 22′ 33″ N.
24º 22′ 07″ N.
24º 19′ 31″ N.
24º 19′ 16″ N.
24º 18′ 38″ N.
24º 18′ 35″ N.
24º 09′ 51″ N.
24º 09′ 48″ N.
24º 08′ 58″ N.

79º 42′ 20″ W.
79º 42′ 08″ W.
79º 41′ 24″ W.
79º 41′ 31″ W.
79º 41′ 31″ W.
79º 41′ 36″ W.
79º 41′ 45″ W.
79º 42′ 29″ W.
79º 42′ 56″ W.
79º 44′ 05″ W.
79º 44′ 48″ W.
79º 45′ 57″ W.
79º 49′ 24″ W.
79º 49′ 38″ W.
79º 50′ 50″ W.
79º 52′ 57″ W.
79º 59′ 58″ W.
80º 03′ 51″ W.
80º 12′ 43″ W.
80º 13′ 21″ W.
80º 15′ 16″ W.
80º 16′ 55″ W.
80º 17′ 47″ W.
80º 19′ 21″ W.
80º 19′ 44″ W.
80º 21′ 05″ W.
80º 24′ 35″ W.
80º 25′ 10″ W.
80º 27′ 20″ W.
80º 29′ 30″ W.
80º 32′ 22″ W.
80º 36′ 09″ W.
80º 38′ 56″ W.
80º 39′ 51″ W.
80º 45′ 21″ W.
80º 45′ 47″ W.
80º 46′ 49″ W.
80º 46′ 54″ W.
80º 59′ 47″ W.
80º 59′ 51″ W.
81º 01′ 07″ W.
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156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

24º 08′ 30″ N.
24º 08′ 26″ N.
24º 07′ 28″ N.
24º 02′ 20″ N.
23º 59′ 60″ N.
23º 55′ 32″ N.
23º 53′ 52″ N.
23º 50′ 52″ N.
23º 50′ 02″ N.
23º 49′ 05″ N.
23º 49′ 05″ N.
23º 49′ 42″ N.

81º 01′ 51″ W.
81º 01′ 57″ W.
81º 03′ 06″ W.
81º 09′ 05″ W.
81º 11′ 16″ W.
81º 12′ 55″ W.
81º 19′ 43″ W.
81º 29′ 59″ W.
81º 39′ 59″ W.
81º 49′ 59″ W.
82º 00′ 11″ W.
82º 09′ 59″ W.

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

23º 51′ 14″ N.
23º 51′ 14″ N.
23º 49′ 42″ N.
23º 49′ 32″ N.
23º 49′ 24″ N.
23º 49′ 52″ N.
23º 51′ 22″ N.
23º 52′ 27″ N.
23º 54′ 04″ N.
23º 55′ 47″ N.
23º 58′ 38″ N.
24º 09′ 37″ N.
24º 13′ 20″ N.
24º 16′ 41″ N.
24º 23′ 30″ N.
24º 26′ 37″ N.
24º 38′ 57″ N.
24º 44′ 17″ N.
24º 53′ 57″ N.
25º 10′ 44″ N.
25º 43′ 15″ N.
26º 13′ 13″ N.
26º 27′ 22″ N.
26º 33′ 46″ N.
26º 01′ 24″ N.
25º 42′ 25″ N.
25º 46′ 54″ N.
25º 44′ 39″ N.
25º 51′ 43″ N.
26º 17′ 44″ N.
25º 59′ 55″ N.
26º 00′ 32″ N.
26º 00′ 33″ N.
25º 58′ 32″ N.
25º 58′ 15″ N.
25º 57′ 58″ N.
25º 57′ 41″ N.
25º 57′ 24″ N.
25º 57′ 24″ N.

82º 24′ 59″ W.
82º 39′ 59″ W.
82º 48′ 53″ W.
82º 51′ 11″ W.
82º 59′ 59″ W.
83º 14′ 59″ W.
83º 25′ 49″ W.
83º 33′ 01″ W.
83º 41′ 35″ W.
83º 48′ 11″ W.
83º 59′ 59″ W.
84º 29′ 27″ W.
84º 38′ 39″ W.
84º 46′ 07″ W.
84º 59′ 59″ W.
85º 06′ 19″ W.
85º 31′ 54″ W.
85º 43′ 11″ W.
85º 59′ 59″ W.
86º 30′ 07″ W.
86º 21′ 14″ W.
86º 06′ 45″ W.
86º 13′ 15″ W.
86º 37′ 07″ W.
87º 29′ 35″ W.
88º 33′ 00″ W.
90º 29′ 41″ W.
90º 47′ 05″ W.
91º 52′ 50″ W.
93º 03′ 59″ W.
93º 33′ 52″ W.
95º 39′ 27″ W.
96º 48′ 30″ W.
96º 55′ 28″ W.
96º 58′ 41″ W.
97º 01′ 54″ W.
97º 05′ 08″ W.
97º 08′ 21″ W.
97º 08′ 47″ W.

.3 м орската зона, разположена край бреговете на Хавайските острови Хавай, Мауи,
Оаху, Молокай, Ниихау, Кауа, Ланай
и Кахоолаве, оградена от геодезични
линии, свързващи следните координати:
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ТОЧКА
1
2
3
4
5
6
7

ШИРИНА
22º 32′ 54″ N.
23º 06′ 05″ N.
23º 32′ 11″ N.
23º 51′ 47″ N.
24º 21′ 49″ N.
24º 41′ 47″ N.
24º 57′ 33″ N.

ДЪЛЖИНА
153º 00′ 33″ W.
153º 28′ 36″ W.
154º 02′ 12″ W.
154º 36′ 48″ W.
155º 51′ 13″ W.
156º 27′ 27″ W.
157º 22′ 17″ W.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

25º 13′ 41″ N.
25º 25′ 31″ N.
25º 31′ 19″ N.
25º 30′ 31″ N.
25º 21′ 53″ N.
25º 00′ 06″ N.
24º 40′ 49″ N.
24º 15′ 53″ N.
23º 40′ 50″ N.
23º 03′ 20″ N.
22º 20′ 09″ N.
21º 36′ 45″ N.
20º 55′ 26″ N.
20º 13′ 34″ N.
19º 39′ 03″ N.
19º 09′ 43″ N.
18º 39′ 16″ N.
18º 30′ 31″ N.
18º 29′ 31″ N.
18º 10′ 41″ N.
17º 31′ 17″ N.
16º 54′ 06″ N.
16º 25′ 49″ N.
15º 59′ 57″ N.
15º 40′ 37″ N.
15º 37′ 36″ N.
15º 43′ 46″ N.
15º 55′ 32″ N.
16º 46′ 27″ N.
17º 33′ 42″ N.
18º 30′ 16″ N.
19º 02′ 47″ N.
19º 34′ 46″ N.
20º 07′ 42″ N.
20º 38′ 43″ N.
21º 29′ 09″ N.
22º 06′ 58″ N.
22º 32′ 54″ N.

157º 54′ 13″ W.
158º 30′ 36″ W.
159º 09′ 47″ W.
159º 54′ 21″ W.
160º 39′ 53″ W.
161º 38′ 33″ W.
162º 13′ 13″ W.
162º 43′ 08″ W.
163º 13′ 00″ W.
163º 32′ 58″ W.
163º 44′ 41″ W.
163º 46′ 03″ W.
163º 37′ 44″ W.
163º 19′ 13″ W.
162º 53′ 48″ W.
162º 20′ 35″ W.
161º 19′ 14″ W.
160º 38′ 30″ W.
159º 56′ 17″ W.
159º 14′ 08″ W.
158º 56′ 55″ W.
158º 30′ 29″ W.
157º 59′ 25″ W.
157º 17′ 35″ W.
156º 21′ 06″ W.
155º 22′ 16″ W.
154º 46′ 37″ W.
154º 13′ 05″ W.
152º 49′ 11″ W.
152º 00′ 32″ W.
151º 30′ 24″ W.
151º 22′ 17″ W.
151º 19′ 47″ W.
151º 22′ 58″ W.
151º 31′ 36″ W.
151º 59′ 50″ W.
152º 31′ 25″ W.
153º 00′ 33″ W.

5563

5563

ДЪРЖАВЕН

(край на текста)“
(край на текста)“

Изменения на Анекса към Протокола от 1997 г.
за изменение на Международната конвенция за
предотвратяване на замърсяването от кораби,
1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г.
Изменения на Анекс VI на MARPOL
Процедури за вземане на проби и проверка
на съдържанието на сяра в гориво и Индекс
за проектиране на енергийна ефективност
(ИПЕЕ – EEDI)
(Прие т и с Ре з о л юц и я M EPC . 32 4(75) н а
Комитета по опазване на морската среда
на Международната морска организация на
20 ноември 2020 г. В сила за Реп ублика
България от 1 април 2022 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
К ато п рипомн я ч лен 38, бу к ва (а) о т
Конвенци ята на Меж ду народната морска

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

организация относно функциите на Комитета
за опазване на морската среда, възложени
му съгласно меж дународни конвенции за
предотвратяване и контрол на морското замърсяване от кораби,
Като припомня също член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби от 1973 г., изменена
от свързаните с нея Протоколи от 1978 и 1997 г.
(MARPOL), който определя процедурата за
изменение и предоставя на съответния орган
на Организацията функцията за разглеждане на измененията към тях за приемане от
страните,
Като припомня също, че MEPC.1/Circ.882
е поискала от страните да приложат измененията на Допълнение VI на Анекс VI на
MARPOL, свързани с процедурата за проверка на проби за гориво съгласно Анекс VI на
MARPOL (Правило 18.8.2 или Правило 14.8)
преди влизането им в сила,
Като взе предвид на своята седемдесет
и пета сесия, предложения за изменения на
Анекс VI на MARPOL относно процедури за
вземане на проби и проверка на съдържанието
на сяра в гориво и Индекс за проектиране на
енергийна ефективност (ИПЕЕ), които бяха
разпространени в съответствие с член 16 (2) а)
от MARPOL,
1. Приема, в съответствие с чл. 16, параграф 2, буква (d) изменения нa Анекс VI на
MARPOL, чийто текст е изложен в Приложението към настоящата резолюция.
2. Определя, в съответствие с член 16, параграф 2, буква (f), подточка (iii) от MARPOL,
че измененията ще се считат за приети на
1 октомври 2021 г., ако преди тази дата не
по-малко от една трета от страните или
комбинираните търговски флоти на страните,
които съставляват не по-малко от 50 процента от бруто тонажа на световния търговски
флот, са съобщили на Организацията своето
възражение срещу измененията.
3. Приканва страните да отбележат, че в
съответствие с член 16, параграф 2, буква (g),
подточка (ii) от MARPOL, посочените изменения влизат в сила на 1 април 2022 г. след
приемането им, в съответствие с параграф 2
по-горе.
4. Приканва също страните да обмислят
ранното прилагане на измененията в Анекса.
5. Изисква генералният секретар, за целите
на член 16, параграф 2, буква (е) от MARPOL,
да предаде заверени копия на настоящата
резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението, на всички страни
по MARPOL.
6. Изисква също генералният секретар да
изпрати копия от настоящата резолюция и
нейното Приложение на членовете на Организацията, които не са страни по MARPOL.

С Т Р.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКС VI НА MARPOL
(Процедури за вземане на проби и проверка
на съдържанието на сяра в гориво и Индекс
за проектиране на енергийна ефективност
(ИПЕЕ)
Правило 1
Прилагане
1 П
 ълният текст на Правило 1 се заменя
със следното:
„ Разпоредбите на това Приложение се
прилагат за всички кораби, освен ако
изрично не е предвидено друго.“
Правило 2
Определения
2 С
 лед параграф 51 се добавят нови параграфи 52 до 56, както следва:
„ 52. Съдържание на сяра в гориво означава концентрацията на сяра в горивото,
измерена в % mlm, както е тествано в
съответствие със стандарт, приемлив за
Организацията1.
53. Гориво с ниска точка на възпламеняване
означава газообразно или течно гориво
с точка на възпламеняване, по-ниска
от разрешената по друг начин съгласно
параграф 2.1.1 от Правило 4 на глава
II-2 от Международната конвенция за
безопасност на живота на море (SOLAS),
1974 г., както е изменена.
5 4. MARPOL доставена проба означава
проба от гориво, доставена в съответствие
с Правило 18.8.1 от настоящия Анекс.
55. Проба за използване означава проба
от гориво, използвано на кораб.
5 6. Проба на борда означава проба от
гориво, предназначено за използване
или превозвано за използване на борда
на този кораб.“
Правило 14
Серни оксиди (SOx) и съдържание на частици
3 С
 лед с ъщес т ву ва щ и я пара г раф 7 се
добавят нови параграфи от 8 до 13 и
свързаните с тях заглавия, както следва:
„Вземане на проби и изпитване на гориво
за употреба и на борда
8 Ако компетентният орган на дадена страна изисква анализ на проба за използване
или проба на борда, това се извършва в
съответствие с процедурата за проверка,
посочена в Допълнение VI към настоящия
Анекс, за да се определи дали горивото,
1
Вижте ISO 8754:2003 Петролни продукт и –
Определяне на съдържанието на сяра – Енергийно-дисперсионна рентгенова флуоресцентна
спектрометрия.

ВЕСТНИК
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което се използва или превозва за използване на борда, отговаря на изискванията
на параграф 1 или параграф 4 от настоящото правило. Пробата за използване се
взема, като се вземат предвид указанията,
разработени от Организацията 2 . Пробата
на борда се взема, като се вземат предвид
насоките, разработени от Организацията 3.
9 Пробата се запечатва от представителя на компетентния орган с уникално
средство за идентификация, поставено в
присъствието на представителя на кораба.
На кораба се дава възможност да запази
дубликатна проба.
Пунктове за вземане на проби от използ
ваното гориво
10 За всеки кораб, за който се прилагат
Правила 5 и 6 от настоящия Анекс, се поставят или определят пунктове за вземане
на проби с цел вземане на представителни
проби от използваното на борда на кораба
гориво, като се вземат предвид насоките,
разработени от Организацията 2 .
11 За кораб, построен преди 1 април 2022 г.,
пунктовете за вземане на проби, посочени
в параграф 10, се монтират или определят
не по-късно от първия периодичен преглед,
както е определено в Правило 5.1.2 от настоящия Анекс на или след 1 април 2023 г.
1 2 Изискванията на параграфи 10 и 11
по-горе не са приложими за система за
обслужване на гориво за гориво с ниска
точка на възпламеняване за целите на
изгаряне, за задвижване или експлоатация
на борда на кораба.
1 3 Компетентният орган на дадена страна
използва, където е уместно, пункта (овете)
за вземане на проби, който (които) е (са)
монтирана(и) или определена(и) за целите
на вземане на представителна(и) проба(и) от
използваното на борда гориво, за да провери дали горивото отговаря на настоящото
Правило. Вземането на проби от гориво
от компетентния орган на страната трябва
да се извършва възможно най-бързо, без
да се причинява неоправдано забавяне на
кораба.“
Правило 18
Наличност и качество на горивото
4 Параграф 8.2 се заменя със следното:
2
Вижте Насоките от 2019 г. за вземане на
проби на борда за проверка на съдържанието на
сяра в горивото, използван на борда на кораби
(MEPC.1/Circ.8641Rev.1).
3
Вижте Насоките за 2020 г. за вземане на проби
на борда на гориво, предназначен за използване
или превозване за използване на борда на кораб
(MEPC.1/Circ.889).
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„ 8.2 Ако дадена страна изисква да се
анализира представителна проба, това се
извършва в съответствие с процедурата
за проверка, посочена в Допълнение VI
към настоящия Анекс, за да се определи
дали горивото отговаря на изискванията
на настоящия Анекс.“
Правило 20
Постигнат Индекс за проектиране на енер
гийна ефективност (постигнат ИПЕЕ)
5 С лед съществуващия параграф 2 се добавя
нов параграф 3, както следва:
„ 3 За всеки кораб, за който се прилага Правило 21 от настоящи я А некс,
А дминист раци я та и ли коя то и да е
надлежно упълномощена от нея организаци я док ладва на Организаци ята
необходимите и достигнати стойности
на ИПЕЕ и съответната информация,
като взема предвид насоките, разработе„

С Т Р. 1 1

ни от Организацията 4 , чрез електронна
комуникация:
.1 в рамките на 7 месеца от завършване
на прегледа, изискван съгласно Правило 5.4 от настоящия Анекс; или
.2 в рамките на 7 месеца от 1 април
2022 г. за кораби, доставени преди
1 април 2022 г.“
––––––––––––––––––
4
Вижте Насоките за 2018 г. относно метода
за изчисляване на достигнатия Индекс за проектиране на енергийна ефективност (ИПЕЕ) за
нови кораби (Резолюция MEPC.308(73), изменен
от Организацията.

Правило 21
Изискван ИПЕЕ
6 С ъществуващата Таблица 1 (Коефициенти
за намаляване (в проценти) за ИПЕЕ
спрямо референтната линия на ИПЕЕ)
и свързаните с нея бележки под линия
са заменени от следното:

Товароноси
мост

Фаза 0
01.01.2013
–
31.12.2014

Фаза 1
01.01.2015
–
31.12.2019

20,000 DWT и
повече

0

10

20

30

неприложимо

0-10'

0-20*

0-30*

15,000 DWT и
повече

0

10

10,000 и повече,
Кораб за пре- но по-малко от
воз на газ
15,000 DWT

0

10

20

30

2,000 и повече,
но по-малко от
10,000 DWT

неприложимо

0-10*

0-20*

0-30*

20,000 DWT и
повече

0

10

20

30

4,000 и повече,
но по-малко от
20,000 DWT

неприложимо

0-10*

0-20*

0-30*

200,000 DWT
и повече

0

10

20

50

120,000 и повече, но по-малко
от 200,000 DWT

0

10

20

45

80,000 и повече,
но по-малко от
120,000 DWT

0

10

20

40

40,000 и повече,
но по-малко от
80,000 DWT

0

10

20

35

15,000 и повече,
но по-малко от
40,000 DWT

0

10

20

30

Тип на
кораба

Кораб за насипен товар 10,000 и повече,
но по-малко от
20,000 DWT

Танкер

Контейне
ровоз

Фаза 2
01.01.2020
–
31.03.2022

Фаза 2
01.01.2020
–
31.12.2024

20

Фаза 3
01.04.2022
и след
това

Фаза 3
01.01.2025
и след
това

30

С Т Р.
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Товароноси
мост

Фаза
01.01.2013
–
31.12.2014

Фаза
01.01.2015
–
31.12.2019

Фаза
01.01.2020
–
31.03.2022

10,000 и
повече, но
по-малко от
15,000 DWT

неприложимо

0-10*

0-20*

15-30*

15,000 DWT и
повече

0

10

15

30

3,000 и повече, но
по-малко от
15,000 DWT

неприложимо

0-10*

0-15*

0-30*

5,000 DWT и
повече

0

10

15

30

3,000 и повече, но
по-малко от
5,000 DWT

неприложимо

0-10'

0-15*

0-30*

20,000 DWT и
повече

0

10

20

30

4,000 и повече, но
по-малко от
20,000 DWT

неприложимо

0-10*

0-20*

0-30*

LNG превоз- 10,000 DWT и
вач***
повече

неприложимо

10**

Ро-ро товарни кораби
(превозвачи
на превозни
средства)***

10,000 DWT и
повече

неприложимо

5**

15

30

2,000 DWT и
повече

неприложимо

5**

20

30

1,000 и повече, но
по-малко от
2,000 DWT

неприложимо

0-5*,**

0-20'

0-30*

1,000 DWT и
повече

неприложимо

5**

20

30

250 и повече,
но по-малко
от 1,000 DWT

неприложимо

0-5*,**

0-20'

0-30'

85,000 GTи
повече

неприложимо

5**

20

30

25,000 и
повече, но
по-малко от
85,000 GT

неприложимо

0-5*,**

0-20*

0-30*

Тип на
кораба

Кораби за генера л н и т о вари

Хладилни товарни кораби

Комбинирани
товарни кораби

Ро-ро товарни
кораби***

Ро-ро пътнически кораби***

Круизни
пътнически
кораби*** с
не конвенционално
задвижване

––––––––––––––––––

Фаза
01.01.2020
–
31.12.2024

20

Фаза
Фаза
01.04.2022 01.01.2025
и след
и след
това
това

30

* Коефициент на редуциране, който трябва да бъде линейно интерполиран между двете стойности в
зависимост от размера на кораба. По-ниската стойност на коефициента на редуциране трябва да се приложи към по-малкия размер на кораба.
** Фаза 1 за тези кораби започва на 1 септември 2015 г.
** Коефициент на редуциране се прилага за корабите, доставени на или след 1 септември 2019 г., както
е определено в параграф 43 от Правило 2.
Забележка: „Неприложимо“ означава, че не се прилага ИПЕЕ.“
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7 В
 таблица 2 (Параметри за определяне
на референтни стойности за различните
видове кораби) първият ред, съответстващ
на типа кораб, определен в Правило 2.25,
се заменя със следното:

DWT на кораба, къ2.25 Кораб
дето DWT < 279,000
за насипен 961.79
279,000, където
товар
DWT > 279,000

0.477

“
Допълнение I
Форма на Международно свидетелство за
предотвратяване на замърсяването на въздуха
(IAPP) (Правило 8)
Допълнение към Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяването
на въздуха (Свидетелство за ПЗВ) Запис на
конструкцията и оборудването
8 С лед параграф 2.3.3 се добавят нови параграфи 2.3.4 и 2.3.5, както следва:
„2.3.4 Корабът е оборудван с определен(и)
пункт(ове) за вземане на проби в съответствие с правила 14.10 или 14.11 ........
.................................................................. □
2 .3.5 В съответствие с Правило 14.12
изискв ането за монтиране или определяне на пункт(ове) за вземане на проби в
съответствие с правила 14.10 или 14.11 не
е приложимо за система за обслужване
на гориво за гориво с ниска точка на
възпламеняване за целите на изгаряне
за задвижване или работа на борда на
кораба ................................................... □
Допълнение VI
Процед у ра за проверка на горивото
за проби от гориво съгласно Анекс VI на
MARPOL (Правило 18.8.2)
9 Пълният текст на Допълнение VI се заменя със следното:
„ Процедури за проверка на проби от
гориво съгласно Анекс VI на MARPOL
(Правило 18.8.2 или Правило 14.8)
Н астоящата приложима процедура за
проверка се използва, за да се определи
дали горивото, доставено на, за употребяване от или за превозване за употреба
на борда на кораба, отговаря на приложимата граница на съдържание на сяра
от Правило 14 от настоящия Анекс.
Това Приложение се отнася до следните
представителни проби на гориво съгласно
Анекс VI на MARPOL:
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 аст 1 – проба от гориво, доставена
Ч
в съответствие с Правило 18.8.1, наричана по-долу „MARPOL доставена
проба“, както е определено в Правило
2.54.
Ч аст 2 – проба от използвано гориво 6 , предназначено за използване или
превозвано за използване на борда на
кораба, в съответствие с Правило 14.8,
наричана по-долу „проба за използване“, както е определено в Правило
2.55, и „проба на борда“ 7, както е
определено в Правило 2.56.
Част 1 – MARPOL доставена проба
1 Общи изисквания
1.1 Представителната проба от гориво, която
се изисква съгласно Правило 18.8.1 (MARPOL
доставена проба), се използва за проверка на
съдържанието на сяра в горивото, доставено
на кораба.
1.2 Страната, чрез своя компетентен орган,
управлява процедурата за проверка.
1.3 Лабораторията, която изпълнява процедурата за тестване на сяра, дадена в настоя
щото Приложение, трябва да има валидна
акредитация 8 по отношение на използвания
метод за тестване.
2 Процедура за проверка Част 1
2.1 MARPOL доставената проба се предава
от компетентния орган в лабораторията.
2.2 Лабораторията трябва:
.1 да запише данните за номера на печата
и етикета на пробата в протокола от
тестването;
.2 д а запише състоянието на печата
на пробата при получаването є в
протокола от тестването; и
.3 д а отхвърли всяка проба, при която
печатът е бил счупен преди получаването, и да запише това отхвърляне
в протокола от тестването.
––––––––––––––––––
5
Проби, взети в съответствие с Насоките от
2009 г. за вземане на проби от гориво за определяне на съответствието по ревизирания Анекс VI
на MARPOL (Резолюция MEPC.182 (59).
6
Проби, взети в съответствие с Насоките от
2019 г. за вземане на проби на борда за проверка
на съдържанието на сяра в мазута, използван на
борда на кораби (MEPC.1/Circ.864/Rev.1).
7
Вижте Насоките за 2020 г. за вземане на проби от мазут на борда, предназначен за използване
или пренасяне за използване на борда на кораб
(MEPC.1/Circ.889).
8
Лабораторията трябва да бъде акредитирана по
ISO/IEC 17025:2017 или еквивалентен стандарт за
изпълнение на даденото изпитване за съдържание
на сяра ISO 8754:2003.
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2.3 Ако печатът на получената проба не
е счупен, лабораторията продължава процедурата за проверка и:
.1 разпечатва пробата;
.2 г арантира, че пробата е напълно
хомогенизирана;
.3 изважда две под-проби от пробата; и
.4 з апечатва отново пробата и записва
новите данни за повторно запечатване в протокола от теста.
2.4 Д ве т е под-п р о би с е изп и т ват по следователно в съответствие с посочения
метод за изпитване, описан в Правило 2.52
от настоящ ото Приложение. За целите на
настоящата процедура за проверка Част 1
резултатите от тестовия анализ се обозначават като „1A“ и „1B“:
.1 р езултатите „1А“ и „1В“ се записват
в протокола за тестване в съответствие с изискванията на метода за
тестване; и
.2 а ко резултатите от „1А“ и „1В“ са в
рамките на повторяемостта (п)9 от
метода за тестване, резултатите се
считат за валидни; или
.3 а ко резултатите „1А“ и „1В“ не са в
рамките на повторяемостта (п) на
метода за тестване, двата резултата
се отхвърлят и от лабораторията се
вземат и се тестват две нови подпроби; след като бъдат взети новите
под-проби, контейнерът с пробата се
затваря повторно в съответствие с
параграф 2.3.4;
.4 в случай на два неуспешни опита за
постигане на повторяемост между
„1А“ и „1В“ причината за това несъответствие се изследва от лабораторията и се открива, преди да се
предприемат допълнителни тестове
на пробата; при разрешаване на
проблема с повторяемостта се вземат
две нови под-проби в съответствие с
параграф 2.3; след като бъдат взети
новите под-проби, пробата се запечатва повторно в съответствие с
параграф 2.3.4.
2.5 Ако резултатите от тестването на „1А“ и
„1В“ са валидни, се изчислява средна стойност
на тези два резултата. Средната стойност се
обозначава като „X“ и се записва в протокола
от тестването:
––––––––––––––––––

Изчисляване на повторяемостта (п) в съответствие с ISO 4259:2017-2 и както е определено в
използвания метод за тестване.
9
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.1 а
 ко резултатът „X“ е равен на или
по-малък от приложимата граница,
изисквана от Правило 14, се счита,
че горивото отговаря на изискването; или
.2 а ко резултатът „X“ е по-голям от
приложимата граница, изисквана от
Правило 14, се счита, че горивото не
отговаря на изискването.
Таблица 1: Резюме на Част 1 – процедура
за MARPOL доставена проба
Въз основа на метода за тестване, посочен в
Правило 2.52 от настоящото Приложение
Приложима
граница
% m/m: V
0.10
0.50

Резултат
2.5.1: X < V

Резултат
2.5.2: X > V

Изискването е
изпълнено

Изискването не
е изпълнено

Резултатът „X“ се отчита с 2 знака след десетичната запетая

2.6 Окончателните резултати, получени от
тази процедура за проверка, се оценяват от
компетентния орган.
2.7 Лабораторията предоставя копие от
протокола от теста на компетентния орган,
управляващ процедурата за проверка.
Част 2 – Проби за използване и на борда
3 Общи изисквания
3.1 Пробата за използване или на борда,
където е подходящо, се използва за проверка
на съдържанието на сяра в горивото, както
е представено от тази проба гориво в пункта
за вземане на проби.
3.2 Страната чрез своя компетентен орган
управлява процедурата за проверка.
3.3 Лаборатория, която провежда процедурата за тестване на сяра, дадена в настоя
щото Приложение, трябва да има валидна
акредитация10 по отношение на използвания
метод за тестване.
4 Процедура за проверка Част 2
4.1 Пробата за употреба или на борда се предава от компетентния орган на лабораторията.
4.2 Лабораторията:
.1 з аписва подробностите за номера
на печата и етикета на пробата в
протокола от тестването;
.2 з аписва състоянието на печата на
пробата, получено в протокола от
тестването; и
––––––––––––––––––

10
Лабораторията трябва да бъде акредитирана
по ISO/IEC 17025:2017 или еквивалентен стандарт
за изпълнението на дадения тест за съдържание
на сяра ISO 8754:2003.
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.3 о тхвърля всяка проба, при която
печатът е бил счупен преди получаването, и записва това отхвърляне в
протокола от тестването.
4.3 Ако пломбата на получената проба не
е счупена, лабораторията продължава процедурата за проверка и:
.1 разпечатва пробата;
.2 г арантира, че пробата е напълно
хомогенизирана;
.3 и зважда две под-проби от пробата; и
.4 з апечатва отново пробата и записва
новите данни за повторно запечатване
в протокола от теста.
4.4 Двете под-проби се изпитват последователно в съответствие с посочения метод за
тестване, посочен в Правило 2.52 от настоящия
Анекс. За целите на настоящата процедура
за проверка Част 2 получените резултати се
обозначават като „2A“ и „2B“:
.1 р езултатите „2A“ и „2B“ се записват
в протокола за тестване в съответствие с изискванията на метода за
тестване; и
.2 а ко резултатите от „2А“ и „2В“ са в
рамките на повторяемостта (п)11 от
метода за тестване, резултатите се
считат за валидни; или
.3 а ко резултатите от „2А“ и „2В“ не са
в рамките на повторяемостта (п) на
метода за тестване, и двата резултата
се отхвърлят и от лабораторията се
вземат и се тестват две нови подпроби; след като бъдат взети новите
под-проби, контейнерът с пробата се
затваря повторно в съответствие с
параграф 4.3.4; и

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

.4 в
 случай на два неуспешни опита за
постигане на повторяемост между
„2A“ и „2B“ причината за това се
изследва от лабораторията и проб
лемът се разрешава, преди да се
предприемат допълнителни тестове
на пробата; при разрешаването на
проблема с повторяемостта се вземат
две нови под-проби в съответствие
с параг раф 4.3., след като бъдат
взети новите под-проби, пробата се
запечатва повторно в съответствие
с параграф 4.3.4.
4.5. Ако резултатите от изпитванията на
„2А“ и „2В“ са валидни, се изчислява средна
стойност на тези два резултата. Тази средна
стойност се обозначава като „Z“ и се записва
в протокола от изпитването:
.1 а ко „Z“ е равно на или по-малко от
приложимата граница, изисквана от
Правило 14, се счита, че съдържанието на сяра в горивото, представено
от тестваната проба, отговаря на
изискването;
.2 а ко „Z“ е по-голямо от приложимата
граница, изисквана от Правило 14,
но по-малко от или равно на приложимата граница +0,59R (където
R е повторяемостта на метода за
тестване)12 , се счита, че съдържанието на сяра в горивото, представено
от тестваната проба, отговаря на
изискването; или
.3 а ко „Z“ е по-голямо от приложимата
граница, изисквана от Правило 14,
+0,59R, се счита, че съдържанието
на сяра в горивото, представено от
тестваната проба, не отговаря на
изискването.

Таблица 2: Обобщение на процедурата за проба за използване или на борда13
Въз основа на метода за изпитване, посочен в Правило 2.52 от настоящия Анекс
Приложима
граница % m/m: V

Стойност на тестовата
граница:
W

0.10

0.11

0.50

0.53

Резултат 4.5.1:
Z<V

Резултат 4.5.2:
V<Z<W

Резултат 4.5.3:
Z>W

Изискването е
изпълнено

Изискването е
изпълнено

Изискването не
е изпълнено

Резултатът „Z“ се отчита с 2 знака след десетичната запетая

4.6 Окончателните резултати, получени от тази процедура за проверка, се оценяват от компетентния орган.
4.7 Лабораторията предоставя копие от протокола от теста на компетентния орган, управляващ процедурата за проверка.
––––––––––––––––––
Изчисляване на повторяемостта (п) в съответствие с ISO 4259:2017-2 и както е определено в използвания метод за изпитване.
12
Изчисляване на повторяемостта (п) в съответствие с ISO 4259:2017-2 и както е определено в използвания метод за изпитване.
13
Резултатите от тестовете, предприети от Дружеството или други субекти, са извън процеса MARPOL
и следователно трябва да бъдат разгледани в рамките на подхода, даден от ISO 4259:2017-2 по отношение
на проби, взети от получатели.
5564
11
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Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г., отнасящ се до измененията на Меж
дународната конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби, 1973 г., както
е изменена с Протокола от 1978 г.
(Определяне на зоната за контрол на еми
сиите в Карибско море и освобождаване на
някои кораби, опериращи в зоната за контрол
на емисиите в Северна Америка и зоната за
контрол на емисиите на Карибско море в
Съединените щати съгласно правила 13 и 14
и Допълнение VII към Анекс VI на MARPOL)
(Приети с Резолюция MEPC.202(62) на Комитета по опазване на морската среда на
Меж д у народната морска организац и я на
15 юли 2011 г. В сила за Република България
от 1 януари 2013 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква (а) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета по опазване
на морската среда (Комитета), възложени му
съгласно международни конвенции за предотвратяване и контрол на замърсяването
на морето,
Като отбелязва член 16 от Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (наричана по-долу „Конвенцията от 1973 г.“), член VI от Протокола
от 1978 г. относно Международната конвенция
за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (наричан по-долу „Протокола от
1978 г.“), и член 4 от Протокола от 1997 г. за
изменение на Международната конвенция за
предотвратяване на замърсяването от кораби
от 1973 г., изменена с Протокола от 1978 г.,
отнасящ се до нея (наричан по-долу „Протокола от 1997 г.“), които заедно определят
процедурата за изменение на Протокола от
1997 г. и предоставят на съответния орган
на Организацията функцията да разглежда и
приема изменения на Конвенцията от 1973 г.,
изменена с Протоколите от 1978 г. и 1997 г.,
Като отбелязва също, че с Протокола от
1997 г. Анекс VI, озаглавен „Правила за предотвратяване на замърсяването на въздуха от
кораби“, беше добавен към Конвенцията от
1973 г. (наричан по-долу „Анекс VI“),
К ато отбел язва още, че ревизи рани я т
Анекс VI е приет с Резолюция MEPC.176 (58)
и влезе в сила на 1 юли 2010 г.,
Като разгледа проектоизмененията към
ревизирания Анекс VI,
1. Приема, в съответствие с член 16, параграф 2, буква (d) от Конвенцията от 1973 г.,
изменения към Анекс VI, чийто текст е изложен
в Приложение към настоящата Резолюция;
2. Определя в съответствие с член 16, параграф 2, буква (f), подточка (iii) от Конвенцията от 1973 г., че измененията се считат за
приети на 1 юли 2012 г., освен ако преди тази
дата не по-малко от една трета от страните
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или страните, чийто обединен търговски флот
съставлява не по-малко от 50 процента от
бруто тонажа на световния търговски флот,
са уведомили Организацията за възраженията
си срещу измененията;
3. Приканва страните да отбележат, че в
съответствие с член 16, параграф 2, буква (g),
подточка (ii) от Конвенцията от 1973 г. посочените изменения влизат в сила на 1 януари
2013 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4. Изисква генералният секретар, в съответствие с член 16, параграф 2, буква (e) от
Конвенцията от 1973 г., да предаде на всички
страни по Конвенцията от 1973 г., изменена
с Протоколите от 1978 г. и 1997 г., заверени
копия на настоящата Резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в Приложението;
5. Изисква също генералният секретар да
предаде на членовете на Организацията, кои
то не са страни по Конвенцията от 1973 г.,
изменена от Протоколите от 1978 г. и 1997 г.,
копия от настоящата Резолюция и нейното
Приложение.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВИЛА 13 И 14 И ДО
П Ъ ЛНЕНИЕ V II КЪМ РЕВИЗИРА НИ Я
АНЕКС VI НА MARPOL
1 Параграф 6 от Правило 13 се заменя със
следното:
„6 За целите на настоящото правило зоните
за контрол на емисиите са:
.1 с еверноамериканската зона, което означава зоната, описана от координатите,
посочени в Допълнение VII към настоя
щото Приложение;
.2 з оната на Карибско море на Съединените
щати, което означава зоната, описана от
координатите, посочени в Допълнение
VII към настоящото Приложение; и
.3 в сяка друга морска зона, включително
която и да е пристанищна зона, определена от Организацията в съответствие
с критериите и процедурите, посочени
в Допълнение III към настоящото Приложение.“
2 Параграф 7.3 от Правило 13 се изменя,
както следва:
„7.3 По отношение на морски дизелов
двигател с мощност над 5000 кВт и работен
обем на цилиндър при или над 90 литра,
монтиран на кораб, построен на или след
1 януари 1990 г., но преди 1 януари 2000 г.,
Международното свидетелство за предотвратяване замърсяването на въздуха, за морски
дизелов двигател, за който се прилага параграф
7.1 от настоящото Правило, показва, че е бил
приложен одобрен метод съгласно параграф
7.1.1 от настоящото Правило или двигателят
е сертифициран съгласно параграф 7.1.2 от
настоящото Правило, или че одобрен метод
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все още не съществува или все още не е наличен в търговската мрежа, както е описано
в параграф 7.2 от настоящото Правило.“
3 Параграф 3 от Правило 14 се заменя със
следното:
„3 За целите на настоящото Правило зоните
за контрол на емисиите включват:
.1 з оната на Балтийско море, както е определено в Правило 1.11.2 от Приложение I,
и района на Северно море, както е определено в Правило 1.14.6 от Анекс V;
.2 с еверноамериканската зона, както е
описано от координатите, посочени в
Допълнение VII към настоящото Приложение;
.3 з оната на Карибско море на Съединените
щати, както е описано от координатите,
посочени в Допълнение VII към настоящото Приложение; и
.4 в сяка друга морска зона, включително
всяка пристанищна зона, посочени от Организацията в съответствие с критериите
и процедурите, посочени в Допълнение
III към настоящото Приложение.“
4 Към параграф 4 от Правило 14 се добавя
нов подпараграф 4, който гласи, както следва:
„.4 Преди 1 януари 2020 г. съдържанието
на сяра в мазут, посочено в параграф 4
от настоящото Правило, не се прилага
за кораби, опериращи в района на Северна Америка или зоната на Карибско
море на Съединените щати, определени
в параграф 3, построени на или преди
1 август 2011 г., които се захранват от
задвижващи котли, които първоначално
не са били проектирани за продължаване
на експлоатацията на морски дестилатни
горива или природен газ.“
5 Параграф 7 от Правило 14 се заменя със
следното:
„7 През първите дванадесет месеца, непосредствено след влизането в сила на
изменение, определящо специфична зона
за контрол на емисиите съгласно параграф 3 от настоящото Правило, корабите,
опериращи в тази зона за контрол на емисиите, са освободени от изискв анията в
параграфи 4 и 6 от настоящото Правило и
от изискванията на параграф 5 от настоя
щото Правило, доколкото те се отнасят
до параграф 4 от настоящото Правило.“
6 Допълнение VII се заменя със следното:
„Допълнение VII
Зони за контрол на емисиите
(Правило 13.6 и Правило 14.3)
.1 Г раниците на зоните за конт рол на
емисиите, определени съгласно правила
13.6 и 14.3, различни от Балтийско море
и Северно море, са посочени в това
Допълнение.
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.2 Областта на Северна Америка включва:
.1 м орската зона, разположена край тихоокеанските брегове на Съединените
щати и Канада, оградена от геодезически линии, свързващи следните
координати:
ТОЧКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ШИРИНА
32° 32' 10" N.
32° 32' 04" N.
32° 31' 39" N.
32° 33' 13" N.
32° 34' 21" N.
32° 35' 23" N.
32° 37' 38" N.
31° 07' 59" N.
30° 33' 25" N.
31° 46' 11" N.
32° 21' 58" N.
32° 56' 39" N.
33° 40' 12" N.
34° 31' 28" N.
35° 14' 38" N.
35° 43' 60" N.
36° 16' 25" N.
37° 01' 35" N.
37° 45' 39" N.
38° 25' 08" N.
39° 25' 05" N.
40° 18' 47" N.
41° 13' 39" N.
42° 12' 49" N.
42° 47' 34" N.
43° 26' 22" N.
44° 24' 43" N.
45° 30' 43" N.
46° 11' 01" N.
46° 33' 55" N.
47° 39' 55" N.
48° 32' 32" N.
48° 57' 47" N.
49° 22' 39" N.
50° 01' 52" N.
51° 03' 18" N.
51° 54' 04" N.
52°45' 12" N.
53° 29' 20" N.
53° 40' 39" N.
54° 13' 45" N.
54° 39' 25" N.
55° 20' 18" N.
56° 07' 12" N.
56° 28' 32" N.
56° 37' 19" N.
58° 51' 04" N.

ДЪЛЖИНА
117° 06' 11" W.
117° 07' 29" W.
117° 14' 20" W.
117° 15' 50" W.
117° 22' 01" W.
117° 27' 53" W.
117° 49' 34" W.
118° 36' 21" W.
121° 47' 29" W.
123° 17' 22" W.
123° 50' 44" W.
124° 11' 47" W.
124° 27' 15" W.
125° 16' 52" W.
125° 43' 23" W.
126° 18' 53" W.
126° 45' 30" W.
127° 07' 18" W.
127° 38' 02" W.
127° 52' 60" W.
128° 31' 23" W.
128° 45' 46" W.
128° 40' 22" W.
129° 00' 38" W.
129° 05' 42" W.
129° 01' 26" W.
128° 41' 23" W.
128° 40' 02" W.
128° 49' 01" W.
129° 04' 29" W.
131° 15' 41" W.
132° 41' 00" W.
133° 14' 47" W.
134° 15' 51" W.
135° 19' 01" W.
136° 45' 45" W.
137° 41' 54" W.
138° 20' 14" W.
138° 40' 36" W.
138° 48' 53" W.
139° 32' 38" W.
139° 56' 19" W.
140° 55' 45" W.
141° 36' 18" W.
142° 17' 19" W.
142° 48' 57'' W.
153° 15' 03" W.

.2 м
 орските райони, разположени край
бреговете на Атлантическия океан на
Съединените щати, Канада и Франция
(Сен Пиер и Микелон) и Мексиканския
залив, крайбрежието на Съединените
щати, затворени с геодезични линии,
свързващи следните координати:
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ТОЧКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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ШИРИНА
60° 00' 00" N.
60° 00' 00" N.
58° 54' 01" N.
57° 50' 52" N.
57° 35' 13" N.
57° 14' 20" N.
56° 48' 09" N.
56° 18' 13" N.
54° 23' 21" N.
53° 44' 54" N.
53° 04' 59" N.
52° 20' 06'' N.
51° 34' 20" N.
50° 40' 15" N.
50° 02' 28" N.
49° 24' 03" N.
48° 39' 22" N.
47° 24' 25" N.
46° 35' 12" N.
45° 19' 45" N.
44° 43' 38" N.
44° 16' 38" N.
43° 53' 15" N.
43° 36' 06" N.
43° 23' 59" N.
43° 19' 50" N.
43° 21' 14" N.
43° 29' 41" N.
42° 40' 12" N.
41° 58' 19" N.
41° 20' 21" N.
40° 55' 34" N.
40° 41' 38" N.
40° 38' 33" N.
40° 45' 46" N.
41° 04' 52" N.
40° 36' 55" N.
40° 17' 32" N.
40° 07' 46" N.
40° 05' 44" N.
39° 58' 05" N.
39° 28' 24" N.
39° 01' 54" N.
38° 39' 16" N.
38° 19' 20" N.
38° 05' 29" N.
37° 58' 14" N.
37° 57' 47" N.
37° 52' 46" N.
37° 18' 37" N.
36° 32' 25" N.
35° 34' 58" N.

ДЪЛЖИНА
64° 09' 36" W.
56° 43' 00" W.
55° 38' 05" W.
55° 03' 47" W.
54° 00' 59" W.
53° 07' 58" W.
52° 23' 29" W.
51° 49' 42" W.
50° 17' 44" W.
50° 07' 17" W.
50° 10' 05" W.
49° 57' 09" W.
48° 52' 45" W.
48° 16' 04" W.
48° 07' 03" W.
48° 09' 35" W.
47° 55' 17" W.
47° 46' 56" W.
48° 00' 54" W.
48° 43' 28" W.
49° 16' 50" W.
49° 51' 23" W.
50° 34' 01" W.
51° 20' 41" W.
52° 17' 22" W.
53° 20' 13" W.
54° 09' 20" W.
55° 07' 41" W.
55° 31' 44" W.
56° 09' 34" W.
57° 05' 13" W.
58° 02' 55" W.
59° 05' 18" W.
60° 12' 20" W.
61° 14' 03" W.
62° 17' 49" W.
63° 10' 49" W.
64° 08' 37" W.
64° 59' 31" W.
65° 53' 07'' W.
65° 59' 51" W.
66° 21' 14" W.
66° 48' 33" W.
67° 20' 59" W.
68° 02' 01" W.
68° 46' 55" W.
69° 34' 07" W.
70° 24' 09" W.
70° 37' 50" W.
71° 08' 33" W.
71° 33' 59" W.
71° 26' 02" W.
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
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34° 33' 10" N.
33° 54' 49" N.
33° 19' 23" N.
32° 45' 31" N.
31° 55' 13" N.
31° 27' 14" N.
31° 03' 16" N.
30° 45' 42" N.
30° 12' 48" N.
29° 25' 17" N.
28° 36' 59" N.
28° 17' 13" N.
28° 17' 12" N.
27° 52' 56" N.
27° 26' 01" N.
27° 16' 13" N.
27° 11' 54" N.
27° 05' 59" N.
27° 00' 28" N.
26° 55' 16" N.
26° 53' 58" N.
26° 45' 46" N.
26° 44' 30" N.
26° 43' 40" N.
26° 41' 12" N.
26° 38' 13" N.
26° 36' 30" N.
26° 35' 21" N.
26° 34' 51" N.
26° 34' 11" N.
26° 31' 12" N.
26° 29' 05" N.
26° 25' 31" N.
26° 23' 29" N.
26° 23' 21" N.
26° 18' 57" N.
26° 15' 26" N.
26° 15' 13" N.
26° 08' 09" N.
26° 07' 47" N.
26° 06' 59" N.
26° 02' 52" N.
25° 59' 30" N.
25° 59' 16" N.
25° 57' 48" N.
25° 56' 18" N.
25° 54' 04" N.
25° 53' 24" N.
25° 51' 54" N.
25° 49' 33" N.
25° 48' 24" N.
25° 48' 20" N.
25° 46' 26" N.

71 °37' 04" W.
71° 52' 35" W.
72° 17' 12" W.
72° 54' 05" W.
74° 12' 02" W.
75° 15' 20" W.
75° 51' 18" W.
76° 31' 38" W.
77° 18' 29" W.
76° 56' 42" W.
76° 47' 60" W.
76° 40' 10" W.
79° 11' 23" W.
79° 28' 35" W.
79° 31' 38" W.
79° 34' 18" W.
79° 34' 56" W.
79° 35' 19" W.
79° 35' 17" W.
79° 34' 39" W.
79° 34' 27" W.
79° 32' 41" W.
79° 32' 23" W.
79° 32' 20" W.
79° 32' 01" W.
79° 31' 32" W.
79° 31' 06" W.
79° 30' 50" W.
79° 30' 46" W.
79° 30' 38" W.
79° 30' 15" W.
79° 29' 53" W.
79° 29' 58" W.
79° 29' 55" W.
79° 29' 54" W.
79° 31' 55" W.
79° 33' 17" W.
79° 33' 23" W.
79° 35' 53" W.
79° 36' 09" W.
79° 36' 35" W.
79° 38' 22" W.
79° 40' 03" W.
79° 40' 08" W.
79° 40' 38" W.
79° 41' 06" W.
79° 41' 38" W.
79° 41' 46" W.
79° 41' 59" W.
79° 42' 16" W.
79° 42' 23" W.
79° 42' 24" W.
79° 42' 44" W.
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106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
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25° 46' 16" N.
25° 43' 40" N.
25° 42' 31" N.
25° 40' 37" N.
25° 37' 24" N.
25° 37' 08" N.
25° 31' 03" N.
25° 27' 59" N.
25° 24' 04" N.
25° 22' 21" N.
25° 21' 29" N.
25° 16' 52" N.
25° 15' 57" N.
25° 10' 39" N.
25° 09' 51" N.
25° 09' 03" N.
25° 03' 55" N.
25° 02' 60" N.
25° 00' 30" N.
24° 59' 03" N.
24° 55' 28" N.
24° 44' 18" N.
24° 43' 04" N.
24° 42' 36" N.
24° 41' 47" N.
24° 38' 32" N.
24° 36' 27" N.
24° 33' 18" N.
24° 33' 05" N.
24° 32' 13" N.
24° 31' 27" N.
24° 30' 57" N.
24° 30' 14" N.
24° 30' 06" N.
24° 29' 38" N.
24° 28' 18" N.
24° 28' 06" N.
24° 27' 23" N.
24° 26' 30" N.
24° 25' 07'' N.
24° 23' 30" N.
24° 22' 33" N.
24° 22' 07" N.
24° 19' 31" N.
24° 19' 16" N.
24° 18' 38" N.
24° 18' 35" N.
24° 09' 51" N.
24° 09' 48" N.
24° 08' 58" N.
24° 08' 30" N.
24° 08' 26" N.
24° 07' 28" N.

79° 42' 45" W.
79° 42' 59" W.
79° 42' 48" W.
79° 42' 27" W.
79° 42' 27" W.
79° 42' 27" W.
79° 42' 12" W.
79° 42' 11" W.
79° 42' 12" W.
79° 42' 20" W.
79° 42' 08" W.
79° 41' 24" W.
79° 41' 31" W.
79°41' 31" W.
79° 41' 36" W.
79° 41' 45" W.
79° 42' 29" W.
79° 42' 56" W.
79° 44' 05" W.
79° 44' 48" W.
79° 45' 57" W.
79° 49' 24" W.
79° 49' 38" W.
79° 50' 50" W.
79° 52' 57" W.
79° 59' 58" W.
80° 03' 51" W.
80° 12' 43" W.
80° 13' 21" W.
80° 15' 16" W.
80° 16' 55" W.
80° 17' 47" W.
80° 19' 21" W.
80° 19' 44" W.
80° 21' 05" W.
80° 24' 35" W.
80° 25' 10" W.
80° 27' 20" W.
80° 29' 30" W.
80° 32' 22" W.
80° 36' 09" W.
80° 38' 56" W.
80° 39' 51" W.
80° 45' 21" W.
80° 45' 47" W.
80° 46' 49" W.
80° 46' 54" W.
80° 59' 47" W.
80° 59' 51" W.
81° 01' 07" W.
81° 01·51" W.
81° 01' 57" W.
81° 03' 06" W.
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159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

С Т Р. 1 9

24° 02' 20" N.
23° 59' 60" N.
23° 55' 32" N.
23° 53' 52" N.
23° 50' 52" N.
23° 50' 02" N.
23° 49' 05" N.
23° 49' 05" N.
23° 49' 42" N.
23° 51' 14" N.
23° 51' 14" N.
23° 49' 42" N.
23° 49' 32" N.
23° 49' 24" N.
23° 49' 52" N.
23° 51' 22" N.
23° 52' 27" N.
23° 54' 04" N.
23° 55' 47" N.
23° 58' 38" N.
24° 09' 37" N.
24° 13' 20" N.
24° 16' 41" N.
24° 23' 30" N.
24° 26' 37" N.
24° 38' 57'' N.
24° 44' 17" N.
24° 53' 57'' N.
25° 10' 44" N.
25° 43' 15" N.
26° 13' 13" N.
26° 27' 22" N.
26° 33' 46" N.
26° 01' 24" N.
25° 42' 25" N.
25° 46' 54" N.
25° 44' 39" N.
25° 51' 43" N.
26° 17' 44" N.
25° 59' 55" N.
26° 00' 32" N.
26° 00' 33" N.
25° 58' 32" N.
25° 58' 15" N.
25° 57' 58" N.
25° 57' 41" N.
25° 57' 24" N.
25° 57' 24" N.

81° 09' 05" W.
81° 11' 16" W.
81° 12’·55" W.
81° 19’ 43" W.
81° 29' 59" W.
81° 39' 59" W.
81° 49' 59" W.
82° 00' 11" W.
82° 09’ 59" W.
82° 24’ 59" W.
82° 39' 59" W.
82° 48' 53" W.
82° 51' 11" W.
82° 59' 59" W.
83° 14' 59" W.
83° 25' 49" W.
83° 33' 01" W.
83° 41' 35" W.
83° 48' 11" W.
83° 59' 59" W.
84° 29' 27" W.
84° 38' 39" W.
84° 46' 07" W.
84° 59' 59" W.
85° 06' 19" W.
85° 31' 54'' W.
85° 43' 11" W.
85° 59' 59" W.
86° 30' 07" W.
86° 21' 14" W.
86° 06' 45" W.
86° 13' 15" W.
86° 37' 07" W.
87° 29' 35" W.
88° 33' 00" W.
90° 29' 41 " W
90° 47' 05" W.
91° 52' 50" W.
93° 03' 59" W.
93° 33' 52" W.
95° 39' 27" W.
96° 48' 30" W.
96° 55' 28" W.
96° 58' 41" W.
97° 01' 54" W.
97° 05' 08" W.
97° 08' 21" W.
97° 08' 47' W.

.3 м
 орската зона, разположена край бреговете на Хавайските острови Хавай, Мауи,
Оаху, Молокай, Ниихау, Кауа, Ланай
и Кахоолаве, оградена от геодезични
линии, свързващи следните координати:
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ТОЧКА
ШИРИНА
ДЪЛЖИНА
1
22° 32' 54" N.
153° 00' 33" W.
2
23° 06' 05" N.
153° 28' 36" W.
3
23° 32' 11" N.
154° 02' 12" W.
4
23° 51' 47" N.
154° 36' 48" W.
5
24° 21' 49" N.
155° 51' 13" W.
6
24° 41' 47" N.
156° 27' 27" W.
7
24° 57' 33" N.
157° 22' 17'' W.
8
25° 13' 41" N.
157° 54' 13" W.
9
25° 25' 31" N.
158° 30' 36" W.
10
25° 31' 19" N.
159° 09' 47" W.
11
25° 30' 31" N.
159° 54' 21" W.
12
25° 21' 53" N.
160° 39' 53" W.
13 ТОЧКА 25° 00' 06"
N.
33" W.
ШИРИНА 161° 38'
ДЪЛЖИНА
14
1 24° 40' 49''
17°N.18' 37" N162° 13' 13"
67° W.
32' 14" W
15
2 24° 15' 53"
19°N.11' 14" N162° 43' 08"
67° W.
26' 45" W
3 23° 40' 50"
19°N.30' 28" N163° 13' 00"
65° W.
16' 48" W
16
4
19°
12'
25"
N
65°
6'
17
23° 03' 20" N
163° 32' 58" W8" W
5
18° 45' 13" N
65° 0' 22" W
18
41" 59'
W 33" W
6 22° 20' 09"
18°N41' 14" N 163° 44' 64°
19
21°
36'
45"
N
163°
46'
03"
W 51" W
7
18° 29' 22" N
64° 53'
8 20° 55' 26"
18°N21' 35" N 163° 31' 64°
20
44" 53'
W 22" W
9 20° 13' 34"
18°N25' 21" N 163° 19' 64°
21
13" 52'
W 39" W
10
18° 24' 30" N
22
19° 39' 03"
N
162° 53' 64°
~8" 52'
W 19" W
11
18° 23' 51" N
64° 51' 50" W
23
12 19° 09' 43"
18°N23' 42" N 162° 20' 35"
64° W
51' 23" W
24
14" 50'
W 17" W
13 18° 39' 16"
18°N23' 36" N 161° 19' 64°
14 18° 30'31"
18°N23' 48" N 160° 38' 64°
25
30" 49'
W 41 "W
ШИРИНА
ДЪЛЖИНА
26 ТОЧКА 18° 29'31"
N
159° 56'
17" W
27 ТОЧКА
N18' 37" N 159° 14'
08" 32'
W 14" W
1 18°10' 41"
17°
67°
ШИРИНА
ДЪЛЖИНА
2 17° 31'17"
19°
N 158°
28
N11'
55" 26'
W 45"
29
18°
21’14"
57’’
N 56' 67°
64°
40'
15" W
W
3 16° 54' 06"
19°
N 158°
30
18°
21’28"
51’’
N 30' 65°
64°
38'
23" W
W
29
N30'
29" 16'
W 48"
4
19°
12'
NN
65°
6'38'
8"16"
WW
31
18°
21’25"
22’’
64°
30
16°
25'
49"
N
157°
59'
25"
W
5
18°
NN
65°
0' 22"
WW
32
18°45'
20’13"
39’’
64°
35" 38'
W 33" W
31
N 14" N 157°17’ 64°
6 15° 59' 57"
18°
33
18°41'
19’ 15’’ N
64° 59'
38' 33"
14" W
156° 21' 64°
06" 53'
W 51"
7 15° 40' 37"
18°
22"7’’NN
32
N29'19’
34
18°
64°
38'
16" W
W
8
18°
21'
35"
N
64°
53'
22"
155°
22'16"
W
33
15°
31'
36"
N
35
18° 17’ 23’’ N
64° 39' 38" W
W
9
18° 25'
21" N N 46' 64°
37" 52'
W 39"
36
64°
39'
41" W
W
34
15° 43' 46"18°
N 16’ 43’’ 154°
10
18°
24'
NN
64° 52'
19" W
37 15° 55' 32"
18°
11’30"
33’’
154° 13' 64°
05" 38'
W 58" W
35
N23'
11
18°18°
51'
50"
W
38
3’51"
2’’NN152° 49' 64°
64°
38'
3" W
11" W
36
N23'2’42"
12
18°
64°
51' 35"
23" W
W
39 16° 46' 27"
18°
56’’NN
64°
29'
152° 00' 64°
32"
W
13
18°
W
37
N23'2’36"
40 17° 33' 42"
18°
51’’NN
64°50'
27'17"
2" W
14
18°
151° 30 '64°
24"
W
41 18° 30' 16”
18°
30’’NN
64°49'
21'41
8" "W
W
38
N23'2’48"
42 19° 02' 47"18°
64° W
20' 8" W
151° 22' 17"
39
N 2’ 31’’ N
151° 19'
47" W
ШИРИНА
ДЪЛЖИНА
40 ТОЧКА19° 34' 46"
N
18°
N 22' 64°
58" 40'
W 15" W
41 556529 20° 01' 42"
N 21’ 57’’ 151°
30 20° 38' 43"
18°
N 31' 64°
36" 38'
W 23" W
42
N 21’ 51’’ 151°
31
18° 21’ 22’’ 151°
N 59' 64°
38'
50" W 16" W
43
N 20’ 39’’ N
32 21° 29' 09"
18°
64° 38' 33" W
25" 38'
W 14" W
44
N 19’ 15’’ 152°
33 22° 06' 58"
18°
N 31' 64°
153°00'
33"
W
34 22° 32' 54"18°
64° 38' 16" W
45
N 19’ 7’’ N
35
18° 17’ 23’’ N
64° 39' 38" W
.3 Р айонът
на Карибско
море 64°
на 39'
САЩ
36
18° 16’ 43’’ N
41" W
включва:
37
18° 11’ 33’’ N
64° 38' 58" W
38
18°разположена
3’ 2’’ N
64° 38'бре3" W
.1 м орската
зона,
край
39 на Атлантическия
18° 2’ 56’’ N и Карибския
64° 29' 35" W
говете
40
18° 2’ 51’’ N
64° 27' 2" W
басейн
на Общността
на Пуерто
Рико и
41
18° 2’ 30’’ N
64° 21' 8" W
Вирджинските
острови
на
Съединените
42
18° 2’ 31’’ N
64° 20' 8" W
щати, заградени от геодезични линии,
свързващи следните координати:
5565
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ТОЧКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ШИРИНА
17° 18' 37" N
19° 11' 14" N
19° 30' 28" N
19° 12' 25" N
18° 45' 13" N
18° 41' 14" N
18° 29' 22" N
18° 21' 35" N
18° 25' 21" N
18° 24' 30" N
18° 23' 51" N
18° 23' 42" N
18° 23' 36" N
18° 23' 48" N

ДЪЛЖИНА
67° 32' 14" W
67° 26' 45" W
65° 16' 48" W
65° 6' 8" W
65° 0' 22" W
64° 59' 33" W
64° 53' 51" W
64° 53' 22" W
64° 52' 39" W
64° 52' 19" W
64° 51' 50" W
64° 51' 23" W
64° 50' 17" W
64° 49' 41 "W

ТОЧКА
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ТОЧКА
ТОЧКА
ТОЧКА
1
15
29
2
16
30
3
17
31
4
18
32
5
19
33
6
20
34
7
21
35
8
22
36
9
23
37
10
24
38
11
25
39
12
26
40
13
27
41
14
28
42
ТОЧКА
ТОЧКА
ТОЧКА
556515
29
16
43
30
17
44
31
18
45
32
19
46
33
20
47
34
21
48
35
22
49
36
23
50
37
24
51
38
25
52
39
26
53
40
27
54
41
28
55
42

ШИРИНА
ШИРИНА
ШИРИНА
17°
18° 18'
24’37"
11’’NN
18°11'
21’14"
57’’ N
19°
18° 24’ 28’’NN
18°30'
21’28"
51’’ N
19°
18° 24’ 18’’NN
18°12'
21’25"
22’’ N
19°
18° 23’ 13’’NN
18°45'
20’13"
39’’ N
18°
18° 22’ 37’’NN
18°41'
19’14"
15’’
N
18°
NN
18°
22’
39’’
18°
19’
7’’NN
18°
29'
22"
18°
22’
42’’
N
18°21'
17’35"
23’’
N
18°
NN
18°
22’
37’’
18°
16’
43’’
N
18°
25'
21"
N
18°
22’
39’’
N
18°24'
11’30"
33’’
N
18°
N
18°
22’
30’’
18°
3’51"
2’’NNN
18°
23'
18°
22’
25’’
N
18°
2’42"
56’’NN
18°
23'
18°
22’
26’’
N
18°
2’
51’’
N
18°
23'
36"
NN
18°
22’
15’’
18°
30’’NN
18°
23'2’48"
18°
N
18°22’
2’ 22’’
31’’ N
ШИРИНА
ШИРИНА
18° 24’ 11’’ N
ШИРИНА
18°
21’
57’’NN
N
18°
18°24’
2’ 28’’
3’’
18°
21’
51’’
18°
24’
18’’
N
18° 0’ 12’’ NN
18°23’
21’13’’
22’’N
N
18°
17°
59’
58’’
N
18°
20’
39’’
N
18°
22’
37’’
N
17° 58’ 47’’ N
18°22’
19’39’’
15’’N
N
18°
17°
57’
51’’
N
18°
19’
7’’
N
18°
22’
42’’
17° 56’ 38’’ N
18°22’
17’37’’
23’’N
N
18°
17°
39’
40’’
N
18°22’
16’39’’
43’’NN
N
18°
17°
37’
8’’
18°
11’
33’’
N
18°
22’
30’’
N
17° 30’ 21’’ N
18°
3’25’’
2’’ NN
18°
22’
17°
11’
36’’
N
18° 2’ 26’’
56’’ N
18°
17°22’
4’ 60’’ N
18° 2’ 15’’
51’’ N
18°
16° 22’
59’ 49’’ N
18°22’
2’ 22’’
30’’ N
18°
17° 18’ 37’’ N
18° 2’ 31’’ N

ДЪЛЖИНА
ДЪЛЖИНА
ДЪЛЖИНА
67°49’
32' 00’’
14" W
64°
W
64° 26'
40' 45"
15" W
67°
64° 47’ 57’’ W
W
64° 16'
38' 23" W
W
65°
64°
47’ 48"
1’’ W
64°
38'
16"
W
65° 46’
6' 8"37’’
W W
64°
64° 0'38'22"
33"WW
65°
64°
45’ 20’’
W
64° 59'
38' 33"
14" W
W
64°
64°
44’
42’’
W
64° 53'
38' 51"
16" W
64°
W
64°
44’
36’’
W
64° 53'
39' 22"
38" W
W
64°
64°
44’
24’’
W
64°
39'
41"
W
64°43’
52' 42’’
39" W
64°
W
64° 52'
38' 19"
58" W
64°
W
64°
43’
36’’
W
64°
38'
3"
W
64°42’
51' 58’’
50" W
64°
W
64°
29'
35"
64°42’
51'48’’
23" W
W
64°
W
64°
27'
2"
W
64° 42’
50' 17"
W
64°
3’’
W
64°49'
21'41
8" "W
W
64°
64°
64°40’
20'60’’
8" WW
ДЪЛЖИНА
ДЪЛЖИНА
64° 49’ 00’’ W
ДЪЛЖИНА
64°15’
40' 57’’
15" W
64°
47’
57’’
W
64°
W
38'
23"
64°
47’
1’’ W
W
64° 2’ 29’’
64°
38'
16"W
W
64°
37’’
W
64°46’
1’ 4’’
64°
38'
33"
W
64°
45’
20’’
W
63° 57’ 1’’ W
64°53’
38' 54’’
14" W
64°
44’
42’’
W
63°
W
64°53’
38' 21’’
16" W
64°
44’
36’’
W
63°
W
64°
39'
38"
W
64°
44’
24’’
W
63° 54’ 53’’ W
64°55’
39' 10’’
41" W
64°
43’
42’’
W
63°
W
64°
38'
58"
W
64°
43’
36’’
W
63° 55’ 56’’ W
64°57’
38'57’’
3" WW
64°
42’
58’’
W
63°
64°42’
29' 48’’
35" W
64°
W
63°
58’ 41’’
W
64°42’
27' 3’’
2" W
64°
W
63°
59’ 18’’
W
64°40’
21'60’’
8" WW
64°
67°
32’ 14’’
W
64° 20' 8" W

ТОЧКА
ТОЧКА
15
43
16
44
17
45
18
46
19
47
20
48
21
49
22
50
23
51
24
52
25
53
26
54
27
55
28

ТОЧКА
5565
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ШИРИНА
18° 2’ 3’’ N
18° 0’ 12’’ N
17° 59’ 58’’ N
17° 58’ 47’’ N
17° 57’ 51’’ N
17° 56’ 38’’ N
17° 39’ 40’’ N
17° 37’ 8’’ N
17° 30’ 21’’ N
17° 11’ 36’’ N
17° 4’ 60’’ N
16° 59’ 49’’ N
17° 18’ 37’’ N

ДЪЛЖИНА
64° 15’ 57’’ W
64° 2’ 29’’ W
64° 1’ 4’’ W
63° 57’ 1’’ W
63° 53’ 54’’ W
63° 53’ 21’’ W
63° 54’ 53’’ W
63° 55’ 10’’ W
63° 55’ 56’’ W
63° 57’ 57’’ W
63° 58’ 41’’ W
63° 59’ 18’’ W
67° 32’ 14’’ W

5565

ТОЧКА
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
„

„

“
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ДЪРЖАВЕН

Изменения на Анекса към Протокола от 1997 г.
за изменение на Международната конвенция
за предотвратяване на замърсяването от ко
раби, 1973 г., както е изменена с Протокола
от 1978 г. към нея
(Регионални договорености за пристанищни
приемни съоръжения съгласно Анекс VI на
МАРПОЛ и Сертифициране на морски дизе
лови двигатели, оборудвани със системи за
селективно каталитично редуциране съгласно
NOx Технически кодекс от 2008 г.)
(Приети с Резолюция MEPC.217(63) на Комитета по опазване на морската среда на
Меж д у народната морска организац и я на
2 март 2012 г. В сила за Република България
от 1 август 2013 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква (а) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета по опазване
на морската среда, възложени му съгласно
международни конвенции за предотвратяване
и контрол на замърсяването на морето,
Като взе предвид член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби, 1973 г. (наричана
по-долу „Конвенцията от 1973 г.“), член VI от
Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби, 1973 г. (наричан
по-долу „Протокол от 1978 г.“), и член 4 от
Протокола от 1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби, 1973 г., изменена
от свързания с нея Протокол от 1978 г. (наричан по-долу „Протокол от 1997 г.“), които
заедно определят процедурата за изменение
на Протокола от 1997 г. и предоставят на съответния орган на Организацията функцията
да разглежда и приема изменения на Конвенцията от 1973 г., изменена с Протоколите от
1978 и 1997 г.,
Като отбелязва, че с Протокола от 1997 г.
към Конвенцията от 1973 г. е добавен Анекс VI,
озаглавен „Правила за предотвратяване на
замърсяване на въздуха от кораби“ (наричан
по-долу „Анекс VI“),
Като отбелязва още Правило 13 от Анекс VI
на MARPOL, който прави Техническия кодекс
за контрол на емисиите на азотни оксиди от
морски дизелови двигатели (NOx Технически
кодекс) задължителен съгласно този Анекс,
Като отбелязват също, че както ревизираният Анекс VI, приет с Резолюция MEPC.176(58),
така и NOx Техническият кодекс от 2008,
приет с Резолюция MEPC.177(58), са влезли
в сила на 1 юли 2010 г.,
Като има предвид за проектоизмененията
и допълненията на преработения Анекс VI и
NOx Техническия кодекс от 2008 г.,

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

1. Приема, в съответствие с член 16, параграф 2, буква (d) от Конвенцията от 1973 г.,
измененията към Анекс VI и NOx Техническия
кодекс от 2008 г., чийто текст е изложен в
Приложението към настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член 16, параграф 2, буква (f), подточка (iii) от Конвенцията
от 1973 г., че измененията се считат за приети
на 1 февруари 2013 г., освен ако преди тази
дата не по-малко от една трета от страните
или страните, чиито комбинирани търговски
флоти съставляват не по-малко от 50 процента
от бруто тонажа на световния търговски флот,
са съобщили на Организацията възраженията
си срещу измененията;
3. Приканва страните да отбележат, че в
съответствие с член 16, параграф 2, буква (g),
подточка (ii) от Конвенцията от 1973 г. посочените изменения влизат в сила на 1 август
2013 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4. Изисква генералният секретар, в съответствие с член 16, параграф 2, буква (e) от
Конвенцията от 1973 г., да предаде на всички
страни по Конвенцията от 1973 г. измененията
на Протоколите от 1978 г. и 1997 г., заверени
копия на настоящата резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в Приложението;
5. Изисква още генералният секретар да
предаде на членовете на Организацията, които
не са страни по Конвенцията от 1973 г., изменени и допълнени с Протоколите от 1978 г.
и 1997 г. копия от настоящата резолюция и
нейното Приложение.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКС VI НА МАРПОЛ
И NOx ТЕХНИЧЕСКИЯ КОДЕКС ОТ 2008 г.
Изменения на Анекс VI МАРПОЛ
1 К
 ъм Правило 17 се добавя нов параграф 1bis:
1bis Малките островни развиващи се държави могат да удовлетворят изискванията
на параграф 1 от настоящото Правило чрез
регионални договорености, когато поради
уникалните обстоятелства на тези държави
тези договорености са единственото практично
средство за удовлетворяване на тези изиск
вания. Страните, участващи в регионално
споразумение, разработват Регионален план
за съоръжения за прием, като вземат предвид
насоките, разработени от Организацията.
Правителството на всяка страна, участваща
в споразумението, се консултира с Организацията за разпространение до страните по
настоящата конвенция:
.1 к ак Регионалният план за приемни съображения взема предвид Насоките;
.2 д анни за идентифицираните регионални центрове за приемане на
отпадъци от кораби; и
.3 д анни за пристанищата с ограничени
съоръжения.

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

Изменения на NOx Техническия кодекс
от 2008 г.
2 Съществуващият параграф 2.2.4 се заменя
със следното:
„2.2.4 Двигатели, които не са предварител
но сертифицирани на изпитвателен стенд
.1 С ъществуват двигатели, които поради техния размер, конструкция
и график на доставка не могат
да бъдат предварително сертифицирани на изпитателен стенд.
В такива случаи производителят
на двигателя, корабособственикът
или корабостроителят трябва да
подаде заявление до Администрацията с искане за изпитване на
борда (вж. 2.1.2.2). Кандидатът
трябва да докаже на Администрацията, че бордовият тест напълно
отговаря на всички изисквания на
процедурата за изпитване, както е
посочено в глава 5 от настоящия
кодекс. В никакъв случай не се
предоставя възможност за евентуални отклонения в измерванията,
ако първоначалното проучване се
извършва на борда на кораб без
валиден тест за предварително
сертифици ране. За двигатели,
подложени на изпитване за сертифициране на борда, за да бъде
издадено свидетелство EI A PP,
се п ри ла гат с ъщ и т е п роцед ури, както ако двигателят е бил
предварително сертифициран на
изпитателен стенд, при спазване
на ограниченията, дадени в параграф 2.2.4.2.
.2 Тази процедура за предварителен
преглед преди сертифициране
може да бъде приета за отделен
двигател или за група двигатели,
представена само от основния
двигател от дадена гама, но не
се приема за сертифициране на
цялата гама двигатели.“
3 Параграф 2.2.5.1 се заменя със следното:
„.1 К огато дадено устройство за намаляване на NOx трябва да бъде включено
в свидетелството за EIAPP, то трябва
да бъде признато като компонент
на двигателя и неговото присъствие
се записва в техническото досие на
двигателя. Двигателят се изпитва с
монтирано NOx редуциращо устройство, освен ако поради технически
и практически причини комбинираното изпитване не е подходящо
и процед у ри те, посочени в точка
2.2.4.1, не могат да бъдат приложени,
след одобрение от Администрацията.

ВЕСТНИК
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В последния случай се прилага приложимата процедура за изпитване и
комбинираният двигател/устройство
за намаляване на NOx трябва да бъде
одобрен и предварително сертифициран от Администрацията, като се
вземат предвид насоките, разработени
от организацията. Това предварително
сертифициране обаче е предмет на
ограниченията, посочени в параграф
2.2.4.2.“

Изменения на Анекса към Протокола от 1997 г.
за изменение на Международната конвенция
за предотвратяване на замърсяването от ко
раби, 1973 г., както е изменена с Протокола
от 1978 г. към нея
Изменения на Анекс VI на MARPOL
(Забрана за превоз на несъответстващо на
изискванията течно гориво, предназначено за
изгаряне с цел за задвижване или експлоа
тация на борда на кораб)
(Приети с Резолюция MEPC.305(73) на Комитета по опазване на морската среда на
Меж д у народната морска организаци я на
26 октомври 2018 г. В сила за Република България от 1 март 2020 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 съгласно
международни конвенции за предотвратяване
и контрол на морското замърсяване от кораби,
Като има предвид член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби, 1973 г., изменена и
допълнена от свързаните с нея протоколи от
1978 г. и 1997 г. (MARPOL), който определя
процедурата за изменение и допълнение и
възлага на съответния орган на Организацията функцията да разглежда изменения и
допълнения към него за приемане от страните,
Като има предвид предложените на седемдесет и третата є сесия изменения на
Анекс VI на MARPOL относно забраната за
превоз на несъответстващо на изискванията
течно гориво, предназначено за изгаряне с
цел за задвижване или експлоатация на борда
на кораб,
1 Приема, в съответствие с член 16, параграф 2, буква (d) от MARPOL, изменения в
Анекс VI на MARPOL, чийто текст е изложен
в Приложението към настоящата Резолюция;
2 Определя, в съответствие с член 16, параграф 2, буква (f), подточка (iii) от MARPOL,
че изменен и я та се сч и тат за п рие т и на
1 септември 2019 г., освен ако преди тази дата
не по-малко от една трета от страните или
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страни, чиито комбинирани търговски флоти,
които съставляват не по-малко от 50 процента
от бруто тонажа на световния търговски флот,
са уведомили Организацията за възраженията
си срещу измененията;
3 Приканва страните да отбележат, че в
съответствие с член 16, параграф 2, буква (g),
подбуква (ii) от MARPOL посочените изменения влизат в сила на 1 март 2020 г. след
приемането им в съответствие с параграф 2
по-горе;
4 Изисква генералният секретар, за целите
на член 16, параграф 2, буква (e) от MARPOL,
да предаде заверени копия на настоящата
Резолюция и текста на измененията и допълненията, съдържащи се в Приложението, до
всички страни по MARPOL;
5 Изисква още генералният секретар да
предаде копия от настоящата Резолюция и
нейнoтo Приложение на членовете на Организацията, които не са страни по MARPOL.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКС VI НА MARPOL
(Забрана за превоз на несъответстващо на
изискванията течно гориво, предназначено за
изгаряне с цел за задвижване или експлоа
тация на борда на кораб)
АНЕКС VI
П РА ВИ Л А ЗА П РЕ ДОТ ВРАТЯ ВА Н Е Н А
ЗАМ ЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА ОТ КО
РАБИТЕ
Правило 14
Серни оксиди (SOх) и прахови частици
Общи изисквания
1 Параграф 1 се заменя със следното:
„1 Съдържанието на сяра в течно гориво, използвано или транспортирано за
използване на борда на кораб, не трябва
да надвишава 0,50 % m/m.“
Изисквания в зоните за контрол на еми
сиите
2 Параграф 3 се заменя със следното:
„3 За целите на настоящото Правило зона
за контрол на емисиите е всяка морска
зона, включително всяка пристанищна
зона, определена от Организацията в
съответствие с критериите и процедурите, изложени в Допълнение III на
настоящия Анекс. Зоните за контрол
на емисиите съгласно това Правило са:
.1 р айонът на Балтийско море, както
е определено в Правило 1.11.2 от
Анекс I към настоящата Конвенция;
.2 районът на Северно море, както е определено в Правило 1.14.6 от Анекс V
към настоящата Конвенция;
.3 С еверноамериканската зона за контрол на емисиите, която означава
зоната, описана с координатите,
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посочени в Допълнение VII към
настоящото Приложение; и
.4 З она за контрол на емисиите в
Карибско море на Съединените
щати, което означава зоната, описана с координатите, предоставени
в Допълнение VII към настоящото
Приложение.“
3 Параграф 4 се заменя със следното:
„4 Докато корабът работи в зона за контрол на емисиите, съдържанието на сяра
в течното гориво, използвано на борда
на този кораб, не трябва да надвишава
0,10 % m/m.“
4 Подзаглавието „Преразглеждане на разпоредбите“ и параграфи 8, 9 и 10 се
заличават.
Допълнение I
Форма на Международно свидетелство за
предотвратяване замърсяването на въздуха
(IAPP) (Правило 8)
Допълнение към Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяването
на въздуха (IAPP)
5 П
 араграфи 2.3.1 и 2.3.2 се заменят със
следното и се добавя нов параграф 2.3.3,
както следва:
„ 2.3.1 Когато корабът работи извън зона
за контрол на емисиите, посочена в Правило 14.3, корабът използва:
.1 т ечно гориво със съдържание на
сяра, документирано в бележки
за доставка до бункера, което не
надвишава граничната стойност
от 0,50 % m/m, и/или

........................................................ □
.2 еквивалентно устройство, одобрено в съответствие с Правило 4.1,
посочено в параграф 2.6, което
е поне толкова ефективно по
отношение на намаляването на
емисиите на SOх колкото при
използване на течно гориво с
гранична стойност на съдържанието на сяра 0,50 % m/m

........................................................ □
 .3.2 Когато корабът работи в зона за
2
контрол на емисиите, посочена в Правило 14.3, корабът използва:
.1 т ечно гориво със съдържание на
сяра, документирано в бележки
за доставка до бункер, което не
надвишава граничната стойност
от 0,10 % m/m, и/или
........................................................ □
.2 еквивалентно устройство, одобрено в съответствие с Правило 4.1,
посочено в параграф 2.6, което
е поне толкова ефективно по
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отношение на намаляването на
емисиите на SOх колкото при
използване на течно гориво с
гранична стойност на съдържанието на сяра 0,50 % m/m

........................................................ □
 .3.3 За кораб без еквивалентно устрой2
ство, одобрено в съответствие с Правило
4.1, изброен в параграф 2.6, съдържанието на сяра в течното гориво, пренасяно
за използване на борда на кораба, не
трябва да надвишава 0,50 % m/m, както
е документирано в бележки за доставка
до бункер

................................................................... □“
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1. В чл. 3, ал. 3 думите „Служба „Военна
информация“ (СВИ)“ се заменят със „Служба
„Военно разузнаване“ (СВР)“.
2. В чл. 10, ал. 2, т. 8 думите „командващ
на Съвместното командване на силите и командир на вид въоръжени сили“ се заменят
с „командир на структура по чл. 60д, ал. 1
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България“.
3. Навсякъде в правилника абревиатурата
„СВИ“ се заменя със „СВР“.
§ 7. Правилникът влиза в сила от 1 септември 2021 г., с изключение на § 6, т. 1 и 3,
които влизат в сила от 4 август 2020 г.
Министър:
Георги Панайотов
5664

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Правилник за изменение на Правилника
за организацията, задачите и функциите
на Военната инспекция за технически над
зор на съоръженията с повишена опасност
(ДВ, бр. 91 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 2 думите „началника на
отдел „Логистика“ в щаба на Съвместното
командване на силите (СКС)“ се заменят с
„началника на отдел „Военна инфраструктура,
пожарна безопасност и военна инспекция за
технически надзор на съоръжения с повишена опасност“ в Командването за логистична
поддръжка (КЛП)“.
§ 2. В чл. 12 думите „началника на отдел
„Логистика“ в СКС“ се заменят с „началника
на отдел „Военна инфраструктура, пожарна
безопасност и военна инспекция за технически
надзор на съоръжения с повишена опасност“
в КЛП“.
§ 3. В чл. 23, ал. 2 думите „командващия
на Съвместното командване на силите“ се
заменят с „командира на Командването за
логистична поддръжка“.
§ 4. В чл. 26 думите „командващия на Съвместното командване на силите“ се заменят с
„командира на Командването за логистична
поддръжка“.
Заключителни разпоредби
§ 5. Правилникът за устройството и дейността на Стационарната комуникационна и
информационна система (ДВ, бр. 92 от 2017 г.)
се отменя.
§ 6. В Правилника за дейността на военнослужещите в Службата на военния аташе
към задграничните представителства на Република България (ДВ, бр. 32 от 2017 г.) се
правят следните изменения:

Наредба за изменение на Наредба № Н-10
от 31.03.2010 г. за изготвяне, утвърждаване,
изменение и съхраняване на длъжностните
разписания и длъжностните характеристики
в Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбра
ната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 30
от 2010 г.; изм., бр. 92 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 44 от 2011 г., бр. 18 и 58 от 2012 г.; изм.,
бр. 8 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 8:
1. Точка 2 се отменя.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. Таблица за разпределение на длъжностите за цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия, за които не се прилагат
Законът за държавния служител и чл. 107а
от Кодекса на труда по нива на началните и
максималните размери на основната месечна
заплата, обявена с МЗ № ОХ-936/21.11.2018 г.“
3. Точка 9 се отменя.
§ 2. В чл. 14, ал. 1, т. 6 думите „Класификатора на длъжностите за цивилни служители
по трудово правоотношение във въоръжените
сили“ се заменят с „Таблицата за разпределение на длъжностите за цивилни служители в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия, за които не се прилагат
Законът за държавния служител и чл. 107а
от Кодекса на труда по нива на началните и
максималните размери на основната месечна
заплата, обявена с МЗ № ОХ-936/21.11.2018 г.“.
§ 3. В чл. 16, т. 3 думите „командващия
на Съвместното командване на силите или
командира на вида въоръжена сила, в чиято
структура“ се заменят с „командирите на
структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България, в чието подчинение“.
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§ 4. В чл. 20, т. 3 думите „класификаторите на длъжностите за цивилните служители
по трудови или служебни правоотношения в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия“ се заменят с „Таблицата
за разпределение на длъжностите за цивилни
служители в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, за
които не се прилагат Законът за държавния
служител и чл. 107а от Кодекса на труда по
нива на началните и максималните размери
на основната месечна заплата, обявена с МЗ
№ ОХ-936/21.11.2018 г. и по Класификатора на
длъжностите в администрацията“.
§ 5. В чл. 36:
1. В ал. 1, т. 3 думите „командващия на
Съвместното командване на силите и командирите на видовете въоръжени сили“ се заменят
с „командирите на структури по чл. 60д, ал. 1
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България“.
2. В ал. 5 думите „командващия на Съвместното командване на силите, на командирите
на Сухопътните войски, Военновъздушните
сили и Военноморските сили“ се заменят с
„командирите на структури по чл. 60д, ал. 1
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България“.
§ 6. В чл. 43 т. 2 се отменя.
§ 7. В чл. 50, т. 4 думите „командващия
на Съвместното командване на силите или
командирите на видовете въоръжени сили“
се заменят с „командирите на структури по
чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“.
§ 8. В чл. 54:
1. В ал. 1, т. 3 думите „щабовете на видовете
въоръжени сили“ се заменят с „командванията
на структурите по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България“.
2. В ал. 2 думите „Съвместното командване на силите или щабът на вида въоръжена
сила“ се заменят със „съответната структура
по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България“.
Заключителни разпоредби
§ 9. В Наредба № Н-12 от 2010 г. за условия
та и реда за изплащане на възнагражденията
и обезщетенията на военнослужещите (обн.,
ДВ, бр. 32 от 2010 г.; доп., бр. 81 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 101 от 2012 г.; доп., бр. 66
от 2018 г.; изм., бр. 8 от 2019 г. и бр. 36 от
2021 г.) в чл. 17, ал. 4 думите „командващия
на Съвместното оперативно командване“ се
заменят с „командира на Съвместното командване на силите“.
§ 10. В Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на
допълнителни възнаграждения за специфични
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условия при изпълнение на военната служба
на военнослужещите и за специфични условия
на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 98 от 2010 г., бр. 49 и 82 от
2011 г., бр. 59 и 80 от 2012 г., бр. 10, 56 и 86
от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2015 г.; изм. и доп.,
бр. 11, 31 и 84 от 2016 г.; доп., бр. 10, 49, 66 и
96 от 2018 г., бр. 8 и 70 от 2019 г. и бр. 12 от
2020 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 3 думите „командващия на
Съвместното командване на силите и командирите на видовете въоръжени сили“ се
заменят с „и на командирите на структури
по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България“.
2. В чл. 8, ал. 5 думите „командващия на
Съвместното командване на силите и командирите на видовете въоръжени сили“ се
заменят с „и на командирите на структури
по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България“.
3. В чл. 16, ал. 5 и 6 думата „командващ“
се заличава.
4. В чл. 18:
а) в ал. 1 думата „командващ“ се заличава;
б) в ал. 2 думите „командващият на Съвместното командване на силите, командирите
на видовете въоръжени сили, командирът на
Съвместното командване на специалните операции“ се заменят с „командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България“.
§ 11. В Наредба № Н-18 от 5.12.2019 г. за
реда за регистрация на служебните моторни
превозни средства на структура на НАТО
и/или на изпращаща държава и на личните
моторни превозни средства на военнослужещите и членовете на цивилния компонент
от съюзнически или чужди въоръжени сили,
които са част от структура на НАТО, разположена на територията на Република България,
както и на придружаващите ги зависими лица
(ДВ, бр. 100 от 2019 г.) се правят следните
изменения:
1. Навсякъде в наредбата думите „Съвместното командване на силите (СКС)“ се заменят
с „Командването за логистична поддръжка
(КЛП)“.
2. Навсякъде в наредбата абревиатурата
„СКС“ се заменя с „КЛП“.
§ 12. В Наредба № Н-2 от 27.01.2021 г. за
определяне на реда за ползване и заплащане
на медицинските дейности в болниците за
продължително лечение и рехабилитация в
структурата на Военномедицинската академия (ДВ, бр. 9 от 2021 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 9, ал. 1 и 3 думата „командващия“
се заменя с „командира“.
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2. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 1 думата „Командващ“ се заменя с „Командир“.
§ 13. В Наредба № Н-10 от 2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и
представителните обекти на Министерството
на отбраната (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 18 от 2013 г., бр. 106 от 2014 г. и
бр. 89 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 4, т. 2 думите „командващия на
Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили, командира
на Съвместното командване на специални
операции“ се заменят с „командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България“.
2. В чл. 8:
а) в ал. 1, т. 1 думите „командващия на
Съвместното командване на силите и командирите на видовете въоръжени сили и на
Съвместното командване на специални операции“ се заменят с „командирите на структури
по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България“;
б) в ал. 3 думите „командващия на Съвместното командване на силите, командирите
на видовете въоръжени сили, командира на
Съвместното командване на специалните операции“ се заменят с „командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България“.
3. В чл. 13, т. 1 думите „командващия
на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили и
командира на Съвместното командване на
специалните операции“ се заменят с „командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България“.
§ 14. В Наредба № Н-18 от 19.12.2012 г. за
реда за разпределяне на служебното време на
военнослужещите, неговото отчитане извън
нормалната му продължителност и определяне
на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата
продължителност на служебното време и за
изпълнение на службата през почивни дни и
в дните на официални празници (обн., ДВ,
бр. 2 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2013 г.,
бр. 54 от 2016 г., бр. 85 от 2018 г.; изм., бр. 8
от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 32 думите „Командващият на Съвместното командване на силите, командирите
на видовете въоръжени сили и командирът
на Бригада „Специални сили“ се заменят с
„Командирите на структури по чл. 60д, ал. 1
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България“.
2. В чл. 37:
а) в т. 3 думите „командващия на Съвместното командване на силите, командирите
на видовете въоръжени сили и командира
на Бригада „Специални сили“ се заменят с
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„командирите на структури по чл. 60д, ал. 1
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. командирите на структури по чл. 60д,
ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България – за военнослужещите от съответните командвания и
подчинените им военни формирования.“
3. В чл. 50 т. 1 се изменя така:
„1. до структурите по чл. 69, ал. 1 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Репуб
лика България – от подчинените им военни
формирования по команден ред;“.
§ 15. В Наредба № Н-3 от 3.02.2020 г. за
психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия (ДВ, бр. 14 от 2020 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 2, т. 1 думите „Съвместното
командване на силите (СКС), командванията
на видовете въоръжени сили и Съвместното
командване на специалните операции“ се
заменят с „и в структурите по чл. 60д, ал. 1
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (ЗОВСРБ)“.
2. В чл. 11 думите „Съвместното коман
дване на силите, командванията на видовете
въоръжени сили и Съвместното командване
на специалните операции“ се заменят със
„структурите по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ“.
3. В чл. 17 абревиатурата „СКС“ се заменя със „Съвместното командване на силите
(СКС)“.
4. В чл. 28, т. 1 думите „командващият на
СКС, командирите на видовете въоръжени
сили, Съвместното командване на специалните операции“ се заменят с „командирите
на структури по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ“.
5. В края на т. 6.1 от приложение № 14
към чл. 40 и 45 думите „командващ на СКС/
командир на вид въоръжена сила“ се заменят
с „командир на структура по чл. 60д, ал. 1
от ЗОВСРБ“.
§ 16. В Наредба № Н-19 от 25.05.2010 г. за
условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване
на квалификацията и преквалификацията,
за кандидатстването на военнослужещите и
цивилните служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението
на резервистите в курсове за придобиване,
повишаване на квалификацията и преквалификацията (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 102 от 2011 г., бр. 4 от 2013 г.; доп.,
бр. 25 от 2018 г.; изм., бр. 12 от 2020 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 37в, ал. 1 и 2 думите „Съвместното
командване на силите, видовете въоръжени
сили, Съвместното командване на специал-
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ните операции“ се заменят със „структурите
по чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България“.
2. В чл. 37д, ал. 3 думите „Съвместното
командване на силите, видовете въоръжени сили, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Съвместното
командване на специалните операции“ се
заменят със „структурите по чл. 60д, ал. 1 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната“.
3. В чл. 37н думата „командващ“ се заличава.
§ 17. В Наредба № Н-22 от 16.07.2010 г. за
ползване под наем на имоти от жилищния
фонд на Министерството на отбраната и за
изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които
живеят при условията на свободно договаряне
(обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 3,
20, 76 и 80 от 2011 г., бр. 97 от 2012 г.; изм.,
бр. 80 и 97 от 2015 г., бр. 38 и 71 от 2016 г.;
доп., бр. 8 и 70 от 2017 г.; изм., бр. 36 и 53 от
2018 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2019 г.) в § 1,
т. 6, буква „в“ от допълнителната разпоредба
думите „Съвместно командване на силите,
командвания на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили“
се заменят със „структурите по чл. 60д, ал. 1
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България“.
§ 18. Навсякъде в Наредба № Н-32 от
3.12.2010 г. за условията и редa за събиране,
съхраняване, обработване и предоставяне на
лични данни и за достъп до Регистъра на военнослужещите (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) думата
„командващите“ се заличава.
§ 19. В Наредба № H-33 от 9.12.2010 г. за
реда за изготвяне на Регистър за отчитане на
служебните дела и начина на определяне на
уникалните инвентарни номера на служебните дела (ДВ, бр. 3 от 2011 г.) в чл. 2 думата
„командващите“ се заличава.
§ 20. В Наредба № Н-12 от 16.05.2018 г.
за издаване, водене на отчет, сдаване и унищожаване на служебните карти на военнослужещите (ДВ, бр. 48 от 2018 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 1, т. 1 думите „командващия на Съвместното командване на силите,
командирите на видовете въоръжени сили,
командира на бригада „Специални сили“
се заменят с „командирите на структури по
чл. 60д, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“.
2. В чл. 18, ал. 2:
а) в т. 1 думите „командващия на Съвместното командване на силите, командирите
на видовете въоръжени сили, командира на
бригада „Специални сили“ се заменят с „ко-
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мандирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България“;
б) в т. 2 думите „командващия на Съвместното командване на силите, командирите
на видовете въоръжени сили и командира на
бригада „Специални сили“ се заменят със „съответния командир на структура по чл. 60д,
ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България“.
§ 21. В Наредба № Н-5 от 25.01.2018 г. за
условията и реда за приемане на слушатели
във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ (обн., ДВ, бр. 14 от 2018 г.; доп., бр. 41 от
2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7, т. 7, буква „а“ думата „командващ“ се заличава.
2. В чл. 8, ал. 1 думите „Съвместното командване на силите, в структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната, в
командванията на видовете въоръжени сили
и бригада „Специални сили“ се заменят със
„структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в структурите по чл. 60д,
ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България“.
3. В чл. 19, ал. 5, т. 1 думата „командващ“
се заличава.
4. В чл. 20, ал. 1 думите „Съвместното командване на силите, в структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната, в
командванията на видовете въоръжени сили
и бригада „Специални сили“ се заменят със
„структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в структурите по чл. 60д,
ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България“.
§ 22. В Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за
военно-почивното дело (обн., ДВ, бр. 29 от
2011 г.; доп., бр. 45 от 2012 г.; изм. с Решение
№ 16705 от 13.12.2013 г. на ВАС на РБ – бр. 50
от 2014 г.; изм. и доп., бр. 15 и 81 от 2015 г.;
изм., бр. 18 и 46 от 2016 г., бр. 4 от 2017 г.,
бр. 38 и 91 от 2019 г. и бр. 29 от 2021 г.) в
чл. 9, ал. 3 думите „командващия на Съвместното командване на силите, командирите
на видовете въоръжени сили, командирите/
началниците на военни формирования от Българската армия“ се заменят с „командирите
на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и командирите на подчинените им
военни формирования“.
§ 23. В Наредба № Н-11 от 2.05.2018 г. за
условията и реда за приемане на курсанти и
военнослужещи във висшите военни училища (обн., ДВ, бр. 41 от 2018 г.; изм., бр. 72 от
2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 1 думите „командващият на
Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили и бригада
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„Специални сили“ се заменят с „командирите
на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и командирите на подчинените им
военни формирования“.
2. В чл. 12, ал. 1 думите „командващия на
Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили, бригада
„Специални сили“ се заменят с „командирите
на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и командирите на подчинените им
военни формирования“.
3. В чл. 14:
а) в ал. 2 след думата „обществеността“ се
добавя „и протокол“;
б) в ал. 3 думите „командващия на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили, бригада
„Специални сили“ се заменят с „командирите
на структури по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и командирите на подчинените им
военни формирования“.
4. В чл. 35, ал. 1 думите „Съвместното
командване на силите, видовете въоръжени
сили, бригада „Специални сили“ се заменят
със „структурите по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и командирите на подчинените им
военни формирования“.
5. В чл. 40, ал. 4 след думата „обществеността“ се добавя „и протокол“.
§ 24. Наредбата влиза в сила от 1 септември
2021 г., с изключение на § 1, 2, 4 и 6, които
влизат в сила от деня на обнародването є в
„Държавен вестник“.
Министър:
Георги Панайотов
5680

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Н-3 от 15.02.2013 г. за условията и
реда за оценяване на изпълнението на функ
ционалните задължения от военнослужещите
от Министерството на отбраната, структу
рите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и от Българската армия при
изпълнение на военната служба в състава
на български или многонационални форми
рования извън територията на Републ ика
България при участие в операции и мисии
(обн., ДВ, бр. 22 от 2013 г.; изм., бр. 97 от
2015 г., бр. 10 от 2016 г. и бр. 67 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 3 думата „командващият“
се заменя с „командирът“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2021 г.
Министър:
Георги Панайотов
5665
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
НАРЕДБА № РД-06-53
от 17 септември 2021 г.

за реда и условията за определяне на целевите
групи и насочване на помощта по Програмата
за храни и основно материално подпомагане
2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския
социален фонд плюс
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. идентифициране на най-нуждаещи се лица
и семейства за всеки от определените видове
подпомагане по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.,
съфинансирана от Европейския социален фонд
плюс (ЕСФ+);
2. идентифициране на допълнителни нуждаещи се лица, семейства и/или групи за
всеки от определените видове подпомагане,
на които да бъдат предоставяни закупени,
но неполучени и неразпределени храни или
материални помощи;
3. обмен и предоставяне на информация
във връзка с идентифицирането на най-нуждаещите се лица и насочване на помощта по
програмата.
Чл. 2. (1) По Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. се
предоставят следните видове помощи:
1. пакети хранителни продукти и хигиенни
материали;
2. топъл обяд;
3. пакети за новородени деца;
4. детска кухня.
(2) Право на достъп до подпомагане по
предходната алинея имат най-нуждаещите се
лица, чиито ниски доходи или нужда от подпомагане са установени въз основа на обективни
критерии, регламентирани в Закона за социално подпомагане (ЗСП), Закона за закрила на
детето (ЗЗД), Закона за семейни помощи за
деца (ЗСПД), Закона за хората с увреждания
(ЗХУ) и Закона за социалните услуги (ЗСУ),
или въз основа на индивидуална оценка на
нуждите от съответния вид подпомагане, извършена от органа по социално подпомагане
чрез неговите териториални структури.
Чл. 3. Подпомагането по чл. 2, ал. 1 се
предоставя безвъзмездно на най-нуждаещите се лица и допълва националните мерки
за смекчаване и намаляване на бедността
и социалната изолация на уязвимите групи.
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Г л а в а

в т о р а

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА НАЙ-НУЖ ДА
ЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО
ПРОГРАМАТА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021 – 2027 Г.
Раздел I
Пакети хранителни продукти и хигиенни
материали
Чл. 4. (1) Основна целева група за подпомагане с пакети хранителни продукти и
хигиенни материали, закупени по Програмата
за храни и основно материално подпомагане
2021 – 2027 г., са:
1. лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда
за отпускане на целева помощ за отопление
(ДВ, бр. 49 от 2008 г.);
2. лица с ниски доходи на член от семейс
твото, които получават месечни помощи за
отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5
от ЗСПД;
3. лица с над 90 на сто степен на увреждане
с определена чужда помощ и ниски лични
доходи от пенсия, които получават месечна
финансова подкрепа по реда на чл. 70 от ЗХУ;
4. лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно
увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД;
5. лица и семейства, получили еднократни
или получаващи месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане
на детето при близки и роднини и в приемни
семейства по реда и условията на Правилника
за прилагане на Закона за закрила на детето
(ППЗЗД);
6. лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане (ППЗСП) или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно
възникнали обстоятелства;
7. лица и семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба
№ РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за
отпускане на целева помощ за отопление
(ДВ, бр. 49 от 2008 г.), поради надвишен диференциран доход за отопление или поради
неизпълнено някое от другите комплексни
условия за подпомагане, което не променя
нивото им на материално лишение.
(2) Допълнителната целева група за подпомагане с пакети хранителни продукти и
хигиенни материали, закупени по Програмата
за храни и основно материално подпомагане
2021 – 2027 г., за разпределяне на закупени,
но неразпределени и/или нераздадени пакети,
включва:
1. лица и семейства, които поради липса на
доход или нисък доход не са в състояние да
посрещнат свои основни жизнени потребнос
ти, в т.ч. и лица и семейства с ниски доходи,
получили отказ за социално подпомагане;
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2. лица и/или групи от лица с ниски доходи,
ползващи социални услуги;
3. лица от уязвими групи – граждани на
трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от
допълнителните разпоредби от Закона за
убежището и бежанците;
4. Лица, изложени на риск от бедност или
социално изключване, за които органът по
социално подпомагане или негови териториални структури, въз основа на обосновано
предложение е установил, че се нуждаят от
подпомагане за облекчаване на материалните
лишения и недостига на храна.
Чл. 5. (1) При определяне на количеството
на пакетите хранителни продукти и хигиенни
материали на лицата от основната целева
група по чл. 4, ал. 1 се прилага диференциран
подход в зависимост от броя на членовете на
домакинството, както следва:
1. за едночленни и двучленни – най-малко
един пакет хранителни продукти и най-малко
един пакет хигиенни материали;
2. за три- и повече членни семейства – наймалко два пакета хранителни продукти и
най-малко два пакета хигиенни материали.
(2) Данните за броя на лицата в семействата по чл. 4, ал. 1 и 2, включително по пол,
възраст и по показателите за отчитане на
резултати по Програмата, съгласно Регламент
(ЕС) 2021/1057 на Европейския парламент и
на Съвета от 24 юни 2021 г. за създаване на
Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)
и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013,
се предоставят от органа по социално подпомагане и/или териториалните му структури
при условията на глава трета от тази наредба.
(3) Неразпределените и нераздадени хранителни продукти и/или материали за хигиенни
нужди, които са в срок на годност и са съхранявани при условия, определени от производителя, се преразпределят на най-нуждаещите
се лица и семейства от допълнителната целева
група по чл. 4, ал. 2 въз основа на становище
от органа по социално подпомагане и/или
негови структури, съгласувано с ръководителя на Управляващия орган на Програмата
за храни и основно материално подпомагане
или упълномощено от него лице.
(4) Становището по ал. 3 съдържа обосновано предложение за конкретна целева ориентация на неразпределените и нераздадени
хранителни продукти и материали за хигиенни
нужди и обосновка за включените лица от
допълнителната целева група.
(5) Помощта за лицата по чл. 4, ал. 2 се
предоставя в зависимост от наличните видове
и количества нераздадени и неразпределени
хранителни продукти и/или материали за
хигиенни нужди.
(6) Лица и семейства, които попадат в обхвата на повече от една от посочените в чл. 4,
ал. 1 и 2 групи, могат да получат хранителни
продукти и хигиенни материали само като
представители на една от групите.
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(7) Хранителните продукти и хигиенните
материали се предоставят за нуждите на цялото семейство или домакинство.
Раздел II
Топъл обяд
Чл. 6. (1) Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са:
1. лица и семейства без доходи или с нис
ки доходи, възрастни семейства пенсионери
и самотно живеещи пенсионери, които имат
ниски доходи, не могат да се издържат с тези
доходи и имуществото си и не получават
подкрепа от близките си;
2. лица, обект на социално подпомагане,
включително и от кръга на лицата по чл. 4,
ал. 1, които са в невъзможност да задоволят
основните си жизнени потребности и за тях е
установена нужда от ежедневна допълнителна
подкрепа;
3. лица с ниск и доходи, които поради
налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно
самообслужване, в това число самотни лица
с трайни увреждания с ниски лични доходи
от пенсия, за които няма подходящ кандидат
за асистент по механизма лична помощ;
4. лица, които поради инцидентни обсто
ят елства са в затруднена и уязвима ситуация
и за тях е установена нужда от този вид
подпомагане;
5. скитащи и бездомни лица;
6. лица от уязвими групи – граждани на
трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от
допълнителните разпоредби от Закона за
убежището и бежанците.
(2) Неполучен топъл обяд, който отговаря на
сроковете и условията за съхранение, може да
бъде разпределян на лица от целевите групи,
посочени в чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 6, ал. 1, както
и на лица и семейства, настанени в приюти
и домове за временно настаняване.
(3) В случаите, в които всеки от членовете
на едно семейство или домакинство попада
в някоя от изброените в ал. 1 групи, топъл
обяд може да бъде предоставян на всеки
един от тях.
(4) Предоставянето на топъл обяд е допустимо и на непълнолетни деца, когато същите
попадат в някоя от изброените хипотези на
ал. 1 и за тях не е осигурено безплатно хранене по друг ред.
Чл. 7. Принадлежността на лицата към
основната целева група по чл. 6, ал. 1 се пот
върждава от органа по социално подпомагане
на местно ниво по реда на глава трета.
Раздел III
Пакети за новородени деца
Чл. 8. (1) Основна целева група за предоставяне на пакети за новородени деца, закупени
по Програмата за храни и основно материално
подпомагане 2021 – 2027 г., са:
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1. семейства без доходи или с ниски доходи, при които е установен риск от изоставяне
на новородените деца или невъзможност да
осигурят техните базови материални нужди;
2. родител (осиновител) на новородени деца
с ниски доходи, жертва на насилие;
3. приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени
новородени деца;
4. родител/и (осиновител/и) на новородени деца с ниски доходи, потребител/и на
социални услуги.
(2) Помощта се предоставя на лицата по
ал. 1 за новородените деца въз основа на оценка
на дохода, нивото на материално лишение и
необходимостта от този вид подкрепа.
(3) Лицата по ал. 1 се идентифицират от
кръга на следните лица и семейства:
1. правоимащи за предоставяне на социални
и/или семейни помощи, както и помощи по
реда на Закона за закрила на детето (ЗЗД) и
правилника за неговото прилагане;
2. семейства, с които работят отделите
„Закрила на детето“;
3. за които са подадени сигнали от доставчици на социални услуги и други институции
или източници на местно ниво.
(4) За новородени близнаци от кръга на
основната целева група по ал. 1 пакет за новородено се предоставя за всяко дете – близнак.
(5) Продуктите от пакета за новородени
деца се предоставят най-малко два пъти до
навършване на шест месеца на детето, като
преди всяко предоставяне наличието на основания за продължаване на подпомагането
се потвърждава от органа по социално подпомагане/закрила на детето на местно ниво
по реда на глава трета.
(6) В случай че до навършване на шест
месеца на детето настъпят промени в обстоятелствата, които изключват получателя
на помощта от кръга на лицата по ал. 1,
останалата част от продуктите в пакета се
разпределят на други нуждаещи се лица от
същата целева група.
(7) Закупени, но неполучени или неразпределени пакети за новородени деца, могат
да се предоставят на други лица от кръга на
посочените в ал. 1 групи, както и на лица от
уязвими групи – граждани на трети страни,
по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните
разпоредби от Закона за убежището и бежан
ците, за техните новородени деца.
Чл. 9. Принадлежността на лицата към
основната целева група по чл. 8, ал. 1 се
потвърждава от органа по социално подпомагане/закрила на детето на местно ниво по
реда на глава трета.
Раздел IV
Детска кухня
Чл. 10. Помощта се предоставя под формата на ваучери/карти за детска кухня и
е предназначена за деца от 10-месечна до
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3-годишна възраст, за които не е осигурено
хранене по друг ред.
Чл. 11. (1) Основна целева група за подпомагане с ваучери/карти за детска кухня са
деца, в т.ч. и деца с увреждания на:
1. семейства без доходи или с ниски доходи,
които не са в състояние или са в затруднение да
осигурят здравословно и пълноценно хранене
на децата си, в т.ч. и за деца с увреждания;
2. самотни родители (осиновители) с нис
ки доходи;
3. приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени деца.
(2) Помощта се предоставя на лицата по
ал. 1 при условията на чл. 10 въз основа на
оценка на дохода, нивото на материално лишение и необходимостта от този вид подкрепа.
(3) Лицата по ал. 1 се идентифицират от
кръга на следните лица и семейства:
1. правоимащи за предоставяне на социални и/или семейни помощи, както и помощи
по реда на ЗЗД и правилника за неговото
прилагане;
2. семейства, с които работят отделите
„Закрила на детето“;
3. за които са подадени сигнали от доставчици на социални услуги и други институции
или източници на местно ниво.
(4) За деца близнаци от кръга на основната
целева група по ал. 1 ваучер/карта за детска
кухня се предоставя за всяко дете – близнак.
Чл. 12. Принадлежността на лицата към
основната целева група по чл. 11, ал. 1 се
потвърждава от органа по социално подпомагане/закрила на детето на местно ниво по
реда на глава трета.
Г л а в а

т р е т а

ОБМЕН И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗК А С ИДЕНТИФИЦИРА Н ЕТО Н А Н А Й-Н У Ж Д А ЕЩ И Т Е С Е
ЛИЦА И НАСОЧВАНЕ НА ПОМОЩТА ПО
ПРОГРАМАТА
Чл. 13. Предоставянето на храни и материалното подпомагане по Програмата за
храни и основно материално подпомагане
2021 – 2027 г. се основава на индивидуален
подход, оценка на нуждите и обективна преценка за нивото на материално лишение на
лицата и семействата.
Чл. 14. Преценката за необходимост та
от подпомагане по програмата се извършва
при зачитане на достойнството и неприкосновеността на личния живот на крайните
получатели на подпомагането.
Чл. 15. Поименното определяне на конкретните представители на целевите групи
по глава втора се извършва от органа по
социално подпомагане и/или териториалните
му поделения по ред и в срокове, определени
от ръководителя на Управляващия орган в
документите за предоставяне на финансиране
по Програмата за храни и основно материално
подпомагане 2021 – 2027 г., въз основа на:
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1. данните от регистрите на Агенцията за
социално подпомагане за подпомаганите лица;
2. данните от регистрите на Агенцията за
социално подпомагане за лицата, получили
отказ от подпомагане, от началото на календарната година към момента на предоставяне
на подпомагането с храни;
3. сл у жебно предоставена информаци я
и/или получени сигнали и данни от органи
и институции на местно ниво или други източници за нуждаещи се лица.
Чл. 16. Когато към момента на предоставяне на подпомагането по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 7
и по чл. 6, ал. 1, т. 2 кампанията за целево
енергийно подпомагане не е приключила, за
определяне правото на достъп до подпомагане по програмата се разглежда последният
актуален период, за който са предоставени
съответните целеви помощи.
Чл. 17. Извън случаите, посочени в чл. 16,
определянето на конкретните представители
на целевите групи се извършва на база данните от началото на календарната година към
момента на предоставяне на подпомагането
с храни.
Чл. 18. С цел избягване на конфликт на
интереси служители от дирекциите „Социално
подпомагане“, при които е налице хипотеза
на частен интерес спрямо лица, за които се
разглежда правото на достъп до подпомагане с храни и/или материално подпомагане,
не следва да упражняват правомощията си
по тази наредба по отношение на лицата, за
които имат частен интерес.
Чл. 19. Наличието на частен интерес по
смисъла на чл. 18 се обявява пред прекия
ръководител, който създава необходимата
организация за извършване на обективна
преценка на ну ж дата от подпомагане на
лицата, спрямо които е обявено наличие на
частен интерес, като предприетите действия
се документират надлежно и подлежат на
последващи проверки.
Чл. 20. По отношение на обработването
на лични данни за целите на наредбата администраторите на лични данни следва да
изпълняват своите задачи в съответствие
с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета.
Чл. 21. За лицата, които не са в базата данни
на Агенцията за социално подпомагане, не се
изисква подаване на заявление за получаване
на подпомагане с храни и/или предоставяне
на материална помощ.
Чл. 22. Правото на достъп до подпомагането по раздел II, III и IV на лица, които
не фигурират в базата данни на Агенцията
за социално подпомагане, се преценява въз
основа на подадено заявление за отпускане
на социална или семейна помощ или помощ
по реда на ЗЗД.
Чл. 23. Заявленията по чл. 22 се разглеждат
и процедират по установения законов ред,
към който се отнасят. Преценката за необходимостта от подпомагане по Програмата
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се извършва чрез попълване на анкетен лист
за подпомагане по Програмата за храни и
основно материално подпомагане съгласно
приложението.
Чл. 24. Анкетен лист за подпомагане по
Програмата за храни и основно материално подпомагане съгласно приложението не
се попълва в случаите, в които лицата се
предлагат за включване в програмата, на
основание действащо подпомагане по някои
от допустимите основания от тази наредба.
Чл. 25. Принадлежността на лицата към
допустимите целеви групи за подпомагане по
раздел II и IV подлежи на потвърждаване за
период и по ред, определен в документите за
предоставяне на финансиране по Програмата
за храни и основно материално подпомагане.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Програма за храни и основно материално подпомагане“ е стратегически документ,
който е рамка за разпределянето на храни
и на основно материално подпомагане за
най-нуждаещите се лица в България и се
съфинансира от Европейския социален фонд
плюс и националния бюджет за програмния
период 2021 – 2027 г.
2. „Конкретен представител на целева група“ е представител на допустима целева група
за конкретен вид подпомагане, предвидено и
финансирано по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.
3. „Пакети хранителни продукти“ е предварително определена и утвърдена съвкупност
по вид и количество от хранителни продукти
с цел да бъдат предоставени за нуждите на
лица и семейства от основната целева група
по чл. 4, ал. 1 от тази наредба.
4. „Пакети хигиенни материали“ е предварително определена и утвърдена съвкупност по
вид и количество от продукти и материали за
хигиенни нужди с цел да бъдат предоставени
на лица и семейства от основната целева група
по чл. 4, ал. 1 от тази наредба.
5. „Най-нуждаещи се лица“ са физически
лица, били те отделни лица, семейства, домакинства или групи, съставени от такива
лица, включително деца в уязвимо положение
и бездомни хора, чиято нужда от подпомагане е установена въз основа на обективни
критерии, които са определени от националните компетентни органи след консултации
със съот вет ни те заин тересовани ст рани,
като същевременно се избягват конфликти
на интереси, одобрени са от тези органи и
могат да включват елементи, насочени към
най-нуждаещите се лица в определени ге
ографски райони.
6. „Ниски доходи“ за целите на наредбата
са всички брутни приходи съгласно § 1, т. 9
от допълнителните разпоредби на ППЗСП,
чийто общ размер не надвишава линията на
бедност от изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ (EU-SILC) на
ЕВРОСТАТ на член от семейството.
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7. „Ниски доходи от пенсия“ за целите на
наредбата са доходите от пенсия или сбор от
пенсиите заедно с добавките и компенсациите
към тях, с изключение на тези, които не се
считат за доход съгласно § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на ППЗСП, чийто общ
размер не надвишава линията на бедност от
изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ (EU-SILC) на ЕВРОСТАТ
на член от семейството.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 7a
от Закона за нормативните актове във връзка
с Програмата за храни и основно материално подпомагане и Регламент (ЕС) 2021/1057
на Европейския парламент и на Съвета от
24 юни 2021 г. за създаване на Европейския
социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на
Регламент (ЕС) № 1296/2013.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Гълъб Донев
Приложение
към чл. 23
Дирекция „Социално подпомагане“ ………...………
АНКЕТЕН ЛИСТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ С ХРАНИ
ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО
МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Към заявление-декларация с вх. № ................./……......
от ......................................................., ЕГН ....................,
постоянен/настоящ адрес: гр. (с.) .............................,
община ..........................., област ................................,
ж.к./кв. ..........................., ул. .........................................
№ ……., бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ..., л. к. № .....................,
издадена от МВР ................ на …………………...........,
валидна до .................................................................
Настойник на ..............................................................
I. Описание на социален статус
(Състав на семейство – брой членове, статут на
пазара на труда – работещ, безработен, пенси
онер, друго, здравословно състояние и други
обстоятелства, които доказват, че лицето и
неговото семейство имат установено високо ниво
на бедност и материални лишения, висок риск
от социална изолация и не са в състояние да
посрещнат свои основни жизнени потребности.
Възможност за оказване на подкрепа от близки
и роднини)
………………………………………...............................................
………………………………………................................................
II. Доход на член от семейството от предходен
месец (размер, източник):
………………………………………...............................................
III. Становище относно необходимостта от
подпомагане с храни и/или предоставяне на
материална помощ
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Въз основа на оценка
����������������������������
на нуждите�����������
и анализи
раните данни за:
(Посочват се три имена. Когато подпомагането се
предлага и за други членове от семейството/дома
кинството, се посочват и имената на лицата, за
които се предлага да бъдат включени. За пакетите
за новородени и ваучери/карти за детска кухня се
посочват и имената на детето (децата)
………………………………………..............................................
.......................................................................................
………………………………………..............................................
СЕ ПРЕДЛАГА 
НЕ СЕ ПРЕДЛАГА 
Подпомагане със:
1. Топъл обяд …………………………………….. ДА  НЕ 
2. Пакет за новородено …………………….. ДА  НЕ 
3. Ваучер/карта за детска кухня …….. ДА  НЕ 
Дата: ............................................................................
Извършил анкетата: .................................................
(фамилия, длъжност, подпис)
Одобрил предложението: ........................................
(фамилия, длъжност, подпис)
Дата: ...........................................................................

5684

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 8248
от 25 юни 2020 г.

по административно дело № 13652 от 2019 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – шесто отделение, в съдебно
заседание на двадесети май две хиляди и
двадесета година в състав: председател: Росен
Василев, членове: Сибила Симеонова, Александър Митрев, при секретар Мариана Салджиева
и с участието на прокурора Георги Камбуров
изслуша докладваното от председателя Росен
Василев по адм. дело № 13652/2019 г.
Производството е по чл. 132, ал. 2, т. 2 и
сл. от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК).
Образувано е по жалба на М. Цветков от
(населено място) и Сдружение „Център за
независим живот“, ЕИК 831755154, седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“,
ул. 6 септември № 37, представлявано от К.
Панайотова, съдебен адрес София, ул. Екзарх
Йосиф № 60, подадена срещу Заповед № РД01544 от 14.08.2019 г. на министъра на труда и
социалната политика, с която е утвърдена
Национална програма за достъпна жилищна
среда и лична мобилност по чл. 56, ал. 1 от
Закона за хората с увреждания, в частта є по
чл. 1, ал. 3, чл. 1, ал. 4, чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 7,
ал. 2, чл. 8, чл. 10, ал. 3, т. 1, чл. 10, ал. 3, т. 9,
чл. 11, ал. 2, чл. 12, чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 12,
ал. 1, т. 4, чл. 20, ал. 2, чл. 21 и чл. 23, ал. 1.
В жалбата се излагат доводи, че Националната програма за достъпна жилищна среда и
лична мобилност (Програмата), в обжалваните
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си части, е незаконосъобразна. Поддържа се, че
атакуваните части от Програмата не са обвързани с конкретни факти и изследвания, поради
което са произволни, лишени от основание и
поради това водят до увреждане правата и законните интереси на хора с увреждания. Счита
се, че това води до дискриминация спрямо
определени групи хора с увреждания, които
имат право да се ползват от Програмата. По
подробно изложените в жалбата съображения
се иска отмяна на посочените разпоредби и
задължаване министъра на труда и социалната
политика да постанови нови разпоредби.
С определение от 16.12.2019 г. настоящият
състав на Върховния административен съд е
приел, че обжалваната Национална програма за
достъпна жилищна среда и лична мобилност по
чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания
представлява нормативен административен
акт по смисъла на чл. 75 от АПК и следва
да се разгледа като такава по реда на чл. 185
и сл. от АПК. Оспорването на нормативния
административен акт е било съобщено чрез
обявление в „Държавен вестник“ и в интернет
страницата на Върховния административен
съд, като обявление е поставено и на определеното за това място в сградата на Върховен
административен съд.
Ответникът – министърът на труда и социалната политика на Република България,
оспорва основателността на жалбата. Намира процесната заповед за законосъобразна и
издадена в съответствие с Конвенцията за
защита на хората с увреждания, Закона за
хората с увреждания (ЗХУ) и Правилника на
прилагането му.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за основателност на подадената жалба.
Върховният административен съд, състав на
шесто отделение, като обсъди поотделно и в
съвкупност събраните по делото доказателства
и съобрази доводите на страните, приема за
установено от фактическа страна следното:
Жалбата е процесуално допустима като
подадена в срок от надлежна страна, при наличие на правен интерес, срещу акт, подлежащ
на съдебно обжалване.
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.
Предмет на съдебен контрол за законосъоб
разност в настоящото производство е Заповед
№ РД01-544 от 14.08.2019 г. на министъра на
труда и социалната политика на Република
България, издадена на основание чл. 25, ал. 4
от Закона за администрацията във връзка с
чл. 48, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за хората с увреждания. Със заповедта
е утвърдена Национална програма за достъпна
жилищна среда и лична мобилност по чл. 56,
ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ).
Видно от доказателствата по делото е, че
нормативният административен акт – Заповед
№ РД01-544 от 14.08.2019 г., е издаден от компетентен орган в рамките на разписаните му
по закон правомощия, в изискуемата писмена
форма и при спазване на административно
производствените правила. Настоящият състав
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на Върховния административен съд счита, че
са изпълнени предпоставките за приемане на
атакувания нормативен административен акт.
В жалбата се твърди, че предвиденото в
чл. 1, ал. 3 от Програмата изпълнение на същата да се осъществява на проектен принцип
е в противоречие с посоченото в чл. 1, ал. 4
от същата Програма изискване ежегодното
реализиране на Програмата да се извършва със
средства от държавния бюджет, в рамките на
одобрените бюджетни средства за съответната
година. Така приетите разпоредби на Програмата съответстват изцяло на предвиденото в
ал. 4 на чл. 48 от Правилника за прилагане на
Закона за хората с увреждания и не съдържат
твърдяното противоречие. Неправилно жалбоподателите приемат, че средствата за изпълнение на Програмата се отпускат веднъж годишно – общият размер на средствата се определя
с приемането на бюджета, но разходването на
средствата става след одобряване на (не само
едно на брой) проектно предложение на съответните кандидати. Следва да се държи сметка
за времевата рамка, в която се осъществява
цялостната процедура по кандидатстване, разглеждане, оценяване, класиране и одобряване
на проектните предложения на кандидатите,
обект на програмата, както и механизмите за
сключване на договори за изпълнение, финансиране и отчитане на изпълнените дейности
по тях и за контрол върху разходването на
одобрените бюджетни средства. Касае се за
процедура, в рамките на която се извършват
редица свързани помежду си, последователни
действия в течение на строго фиксиран календарен период – съответната бюджетна година,
през която трябва да се усвоят предвидените в
бюджета средства за реализация на целите на
Програмата, както и е предвиден мониторинг в
същата година, с цел осигуряване на коректна
оперативна информация за изпълнението на
дейностите по Програмата. Необосновани са
оплакванията на жалбоподателите, че приетата
разпоредба противоречи на чл. 9 от Конвенцията за защита на хората с увреждания (КЗХУ)
и Програмата не е достъпна в рамките на цялата календарна година. Споменатият текст на
Конвенцията дава общи насоки на държавите,
страни по същата, за предприемане на мерки
за осигуряване на равен достъп до физическата среда на живеене на хората с увреждания,
а не съдържа конкретни указания на какъв
принцип и колко пъти годишно да се отпускат
средствата за осигуряване равен достъп на
лицата до посочената среда на живеене.
На следващо място, жалбоподателите оспорват предвиденото в текста на чл. 3, ал. 1,
т. 2 от Програмата реализиране на Компонент
2 – „Лична мобилност“, чрез осигуряване на
възможност за приспособяване на лично моторно превозно средство (МПС), необходимо
за осигуряване на лична мобилност на човек
с трайно увреждане, тъй като считат, че не са
покрити всички възможни хипотези, в които
хора с увреждания могат да се нуждаят от
преустройство на МПС, вкл. изключват се
хора, придобили МПС в условията на лизинг,
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както и тези, които не желаят да управляват
лични МПС, но се нуждаят от преустройство
на автомобила си, за да бъдат превозвани от
други лица.
Разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Програмата възпроизвежда буквално текста на чл. 48,
ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на ЗХУ.
Оспорената разпоредба не противоречи и на
ЗХУ, който в чл. 58, т. 2 изрично предвижда,
както и жалбоподателите сочат, че съответният
орган създава условия за достъп на хората с
увреждания до транспортни услуги, като разработва нормативни актове за внедряване на
технически приспособления за адаптиране на
автомобилите, които са управлявани от хора
с увреждания, с цел компенсиране на техните
дефицити. Касае се внедряване на приспособления, позволяващи на лицата с увреждане
сами да управляват МПС, а не за съоръжения,
монтирани в автомобили, управлявани от други лица, които превозват хора с увреждания.
Настоящата инстанция не споделя аргументите на жалбоподателите, че в случая е налице
дискриминационно отношение по отношение
на двете групи пътници – управляващи лично
МПС и превозвани от други лица. Програмата
не е единственият съществуващ в законодателството механизъм, чрез който се осигурява възможност за превоз на лица с трайни
увреждания. В случая Програмата съдържа
споменатия Компонент 2 с цел създаване на
допълнителна възможност за лицата, притежаващи и управляващи собствено МПС, да
преустроят същото и да повишат собствената
си мобилност, без да зависят от услугите на
подпомагащи ги други лица. Неотносими са
оплакванията, изложени в жалбата, че е налице
ограничение спрямо хората, страни по договор
за лизинг на МПС, които не могат да кандидатстват за финансиране по Копмпонент 2 от
Програмата. Преустройството на ползваното
по договор за лизинг МПС от дадено лице с
увреждане не съответства със същностната
характеристика на договора за лизинг, който
предвижда ползване на същото за срока на
договора и респ. не допуска разпореждане със
същото, вкл. чрез преустройст вото му. Това би
било възможно само ако лизингополучателят
придобие собствеността върху ползваното МПС
по време или след изтичане на договора. С оглед
на горното нецелесъобразно и в несъответствие
с принципа на устойчивост би било да се позволи преустройство на автомобили, които не
са лична собственост на лицето с увреждане.
Жалбоподателите оспорват и предвиденото
в текста на чл. 7, ал. 2 от Програмата, съгласно
който в допустимите проектни предложения
трябва да са предвидени единствено СМР за
изграждане/поставяне на съоръжения за преодоляване на различни нива в жилищните
сгради, в т.ч. рампи, подемни платформи и
асансьори. Навеждат се доводи, че по този начин
се създават ограничения и неравнопоставеност,
тъй като хората с увреждания нямат достъп до
финансиране на множество други преустройства
на жилищната площ, извън посочените 3 възможни решения, с цел постигане на достъпност
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на жилищната среда. Настоящата инстанция
счита, че не е налице твърдяното ограничение,
тъй като, видно от разпоредбата на чл. 72 ЗХУ,
за приспособяване на жилище за нуждите
на хора с увреждания се предоставят целеви
помощи, т.е. извън Програмата са предвидени
и съществуват други способи за постигане на
допълнителни преустройства на жилищната
среда. Финансирането за изграждане на рампи,
асансьори и подемни платформи е предвидено
изрично в Програмата, тъй като изграждането
на тези приспособления са свързани с високи
по своята стойност разходи, които представляват значително по своята същност финансово
затруднение и пречка за нуждаещите се хора
с увреждания.
Жалбоподателите излагат оплаквания и относно текста на чл. 8 от Програмата, посочващ
финансовата рамка на проектните предложения
по Компонент 1 – „Достъпна жилищна среда“,
като определящ тези рамки между 10 000 и
100 000 лв., като се твърди, че наличието на
долна граница на финансирането противоречи
на чл. 5 и 9 от КЗХУ. Видно от приложените
по делото доказателства по административната
преписка, определянето на финансовите параметри на проектните предложения по Компонент 1 на Програмата е извършено въз основа
на становище и констатации на съответните
експерти относно очакваните реални цени за
монтажа на предвидените приспособления и
не води до ограничение на кандидатите, тъй
като им гарантира необходимия ресурс за
изграждането на приспособленията за улеснен
достъп до жилищата.
Неподкрепено с конкретни доводи е и
оплакването, направено в жалбата, срещу
посоченото в чл. 10, ал. 3, т. 1 от Програмата
изискване за предоставяне към проектното
предложение на Писмо за подкрепа за допустимост на кандидатстването по Компонент
1, издавано от съответната дирекция „Социално подпомагане“, тъй като не ставали ясни
критериите за преценка на органа дали да
подкрепи предложението, или не. Характерът на посоченото писмо не създава права и
преимущества за лицата с увреждания, а има
информативен и консултативен характер и е
предвидено да се предоставя след обследване и изготвяне на индивидуална оценка на
потребностите на нуждаещото се конкретно
лице – в съответствие с изискването на ЗХУ.
Неоснователно е на следващо място и
оплакването относно предвиденото в чл. 10,
ал. 3, т. 9 от Програмата изискване за предоставяне на одобрен инвестиционен проект към
разрешението за строеж/поставяне – същото
кореспондира с предвиденото в чл. 11, ал. 1,
т. 4 от Програмата изискване същият да е в
съответствие с чл. 184 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ) и към него да е издадено
разрешение за строеж/поставяне. Съгласно
цитирания текст от ЗУ Т, целящ опазване
здравето и живота на лицата с увреждания
при използване на съоръжения за достъпна
жилищна среда в изградените жилищни сгради,
същите съоръжения се изграждат или поставят

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

само въз основа на одобрен от съответните експерти проект, предвиждащ най-целесъобр азно
разполагане и монтиране на съответните конструкции, с оглед техническите възможности
на сградата и специалните нужди на хората
с увреждания и в съответствие с нормите на
Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране,
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда
на населението, вкл. за хората с увреждания.
В жалбата се излага твърдение, че текстът на
чл. 11, ал. 2 от Програмата съдържа индикации,
че средствата, предвидени за реализацията є,
ще се отпускат веднъж годишно и неуспелите
да подадат проектни предложения ще бъдат
дискриминирани, като ще се наложи да прекарат още една година в недостъпна жизнена
среда. Видно от текста на ал. 2 на чл. 11 от
Програмата, същият предвижда единствено
получените в рамките на кампанията проектни
предложения да бъдат вписвани в специален
регистър, а не невъзможност, респ. ограничение
за кандидатстване във връзка с определен срок.
Неоснователно е и твърдението на жалбоподателите, че посочването на критерии за оценка
на проектните предложения и въведеният принцип за състезателност за достъп до финансови
средства противоречи на КЗХУ. Именно поради
предвидения в чл. 48, ал. 4 от Правилника за
прилагане на ЗХУ проектен принцип на изпълнението на Програмата и подаване на проектни
предложения следва да се предвидят и въведат
критерии за оценка на съответните подадени
от кандидатите предложения за финансиране,
тъй като, както бе посочено по-горе, ежегодно,
за конкретната година максималният размер
на средствата за изпълнение на Програмата
е конкретно определен и има горна граница,
която не следва да се превишава.
Относно оспорването на текста на чл. 20,
ал. 2 от Програмата, касаещ допустимостта на
финансиране само на преустройство на личен
автомобил, важи казаното по-горе по отношение на целта за осигуряване възможност
за лицата с увреждания лично да управляват
свое МПС и да придобият правоспособност
за управление на такъв с оглед премахване
на пречките за водене на независим живот.
Недоказано е и твърдението на жалбоподателите, че предвидената в чл. 21 от Програмата финансова рамка за постигането на
преустройство на личното МПС по чл. 20 в
размер 8000 лв. е необосновано ниска и недостатъчна за извършване на преустройството
на автомобила – по делото не са представени
експертни становища и изчисления, сочещи,
че така утвърдената рамка е несъобразена и
че няма да постигне целта на Програмата.
Неоснователно е на следващо място и оплакването в жалбата срещу текста на чл. 23 от
Програмата като противоречащ на чл. 5 и 9
от КЗХУ. Алинея 3 от чл. 23 сочи единствено
документите, които следва да бъдат приложени
към съответното проектно предложение, сред
които и декларация за липса на двойно финансиране. Това изискване е напълно в съответствие
с чл. 48, ал. 5 от Правилника за прилагане на
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ЗХУ, която изрично предвижда, че средствата
по Програмата се предоставят за финансиране
на дейностите по ал. 1 само ако същите не са
финансирани със средства от Европейските
структурни и инвестиционни фондове или с
други публични средства. Следва да се държи
сметка, че цел на финансирането на дейности
по осигуряване на достъпна жилищна среда е
да се осигури възможност на максимален брой
нуждаещи се хора с увреждания да се възползват, като им се съдейства за подобряването на
условията на живот, и следователно резонно
е изискването за избягване на дублиране на
финансирането по отношение на едни и същи
нуждаещи се лица.
По изложените съображения настоящият
състав на Върховния административен съд,
шесто отделение, намира, че не са налице
заявените от жалбоподателите основания за
незаконосъобразност и необоснованост на Заповед № РД01-544 от 14.08.2019 г. на министъра
на труда и социалната политика, с която е
утвърдена Национална програма за достъпна
жилищна среда и лична мобилност по чл. 56,
ал. 1 от Закона за хората с увреждания, в
частта є по чл. 1, ал. 3, чл. 1, ал. 4, чл. 3, ал. 1,
т. 2, чл. 7, ал. 2, чл. 8, чл. 10, ал. 3, т. 1, чл. 10,
ал. 3, т. 9, чл. 11, ал. 2, чл. 12, чл. 12, ал. 1, т. 1,
чл. 12, ал. 1, т. 4, чл. 20, ал. 2, чл. 21 и чл. 23,
ал. 1, поради което оспорването срещу тях
следва да бъде отхвърлено като неоснователно.
С оглед изхода на делото не следва да се
уважи искането на жалбоподателите за присъждане на разноски по делото. От ответната
страна по жалбата разноски по делото не са
претендирани, поради което съдът не се произнася по възлагането им.
Водим от горното и на основание чл. 193
АПК, Върховният административен съд, шесто
отделение,
РЕШИ:
Отхвърля оспорването по жалба на М. Цвет
ков от (населено място) и Сдружение „Център
за независим живот“, ЕИК 831755154, седалище
и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. 6 септември № 37, представлявано от
К. Панайотова, съдебен адрес София, ул. Екзарх
Йосиф № 60, за отмяна на Заповед № РД01544 от 14.08.2019 г. на министъра на труда и
социалната политика, с която е утвърдена
Национална програма за достъпна жилищна
среда и лична мобилност по чл. 56, ал. 1 от
Закона за хората с увреждания, в частта є по
чл. 1, ал. 3, чл. 1, ал. 4, чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 7,
ал. 2, чл. 8, чл. 10, ал. 3, т. 1, чл. 10, ал. 3, т. 9,
чл. 11, ал. 2, чл. 12, чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 12,
ал. 1, т. 4, чл. 20, ал. 2, чл. 21 и чл. 23, ал. 1,
поради което оспорването срещу тях следва да
бъде отхвърлено като неоснователно.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от съобщаването му на страните пред
петчленен състав на Върховния административен съд.
Председател:
Георги Чолаков
5696
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РЕШЕНИЕ № 8997
от 3 август 2021 г.

по административно дело № 10015 от 2020 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – петчленен състав – II колегия,
в съдебно заседание на единадесети февруари
две хиляди и двадесет и първа година в състав:
председател: Георги Колев, членове: Виолета
Главинова, Юлия Ковачева, Стефка Кемалова,
Емил Димитров, при секретар Светла Панева
и с участието на прокурора Македонка Поповска изслуша докладваното от съдията Юлия
Ковачева по адм. дело № 10015/2020 г.
Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.
Образувано е по касационна жалба на
М. Цветков и Сдружение „Център за независим
живот“ срещу Решение № 8248 от 25.06.2020 г.
по адм. дело № 13652/2019 г. на Върховния
административен съд, шесто отделение.
С обжалваното решение Върховният административен съд, състав на шесто отделение,
е отхвърлено оспорването на М. Цветков и
Сдружение „Център за независим живот“ за
отмяна на Заповед № РД01-1544 от 14.08.2019 г.
на министъра на труда и социалната политика,
с която на основание чл. 56, ал. 1 от Закона
за хората с увреждания е утвърдена Национална програма за достъпна жилищна среда
и лична мобилност, в частта є по чл. 1, ал. 3
и 4, чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 7, ал. 2, чл. 8, чл. 10,
ал. 3, т. 1 и 9, чл. 11, ал. 2, чл. 12, чл. 12, ал. 1,
т. 1 и 4, чл. 20, ал. 2, чл. 21 и чл. 23, ал. 1.
Касационните жалбоподатели поддържат, че
решението е неправилно поради постановяването му при допуснати съществени нарушения
на съдопроизводствените правила, неправилно
приложение на материалния закон и е необосновано – касационни основания за отмяна по
чл. 209, т. 3 АПК. Считат, че съдът е изложил
аргументи, които не кореспондират с развитите в жалбата оплаквания за противоречие на
чл. 1, ал. 3 от Националната програма с чл. 9,
ал. 3 от Конвенцията за правата на хората с
увреждания. Поддържат, че от мотивите на
решението не е ясно как съдът тълкува и прилага Конвенцията и по-точно чл. 9 от същата,
на която според тях противоречат оспорените
текстове от Националната програма. Сочат, че
съдът в нарушение на съдопроизводствените
правила не е допуснал и изслушал поисканата
от тях експертиза, след което необосновано и неправилно е отхвърлил доводите им
срещу разпоредбите на чл. 20, ал. 2 и чл. 21
от Националната програма, без да направи
анализ на текстовете в светлината на Закона
на защита от дискриминация. По отношение
на мотивите на съда за оспорения чл. 7, ал. 2
от Програмата считат, че съдът неправилно
е приел, че не противоречи на чл. 72 ЗХУ и
не е събрал исканите от касаторите доказателства. Аналогични доводи срещу съдебния
акт излагат и към мотивите на съда, с които
е отхвърлил оспорването и срещу останалите
разпоредби от Националната програма. Искат
да се отмени решението и се постанови друго,
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с което да се отменят оспорените разпоредби
от Националната програма, а при преценка,
че са допуснати съществени нарушения на
съдоп роизводствените правила, делото да се
върне за ново разглеждане от друг състав.
Претендират присъждане на разноски.
Ответникът по касационната жалба – министърът на труда и социалната политика, чрез
пълномощника си, представя писмен отговор,
в който поддържа, че обжалваното решение е
правилно и не са налице касационни основания
за отмяната му.
Прокурорът от Върховната административна
прокуратура дава мотивирано заключение за
неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд, петчленен състав на Втора колегия, намира, че
касационната жалба е процесуално допустима
като подадена в законния срок и от надлежна
страна. За да се произнесе по съществото є,
приема следното:
Касационните жалбоподатели са оспорили
пред Върховния административен съд разпоредби от Националната програма за достъпна
жилищна среда и лична мобилност, утвърдена
със заповед на министъра на труда и социалната
политика, с доводи, че атакуваните текстове
от Националната програма не са обвързани с
конкретни факти и изследвания, поради което
са произволни, лишени от основание и водят
до увреждане правата и законните интереси
на хората с увреждания, както и че създават
условия за пряка и непряка дискриминация
на определени групи хора с увреждания, които
имат право да се ползват от нея.
Върховният административен съд, тричленен състав на шесто отделение, е приел, че
обжалваната Национална програма за достъпна
жилищна среда и лична мобилност по чл. 56,
ал. 1 ЗХУ е нормативен административен акт
по смисъла на чл. 75 АПК и е разгледал оспорването є по реда на чл. 185 и сл. от АПК.
Съдът е приел, че разпоредбите на чл. 1,
ал. 3 и 4 от Програмата изцяло съответстват
на чл. 48, ал. 4 от Правилника за прилагане
на ЗХУ.
Съгласно чл. 1, ал. 3 изпълнението на Програмата се осъществява на проектен принцип,
а ал. 4 предвижда, че Програмата се реализира
ежегодно със средства от държавния бюджет
в рамките на одобрените бюджетни средства
за съответната година.
В чл. 48, ал. 4 ППЗХУ е предвидено, че
изпълнението на Националната програма за
достъпна жилищна среда и лична мобилност
се осъществява на проектен принцип в рамките на одобрените бюджетни средства за
съответната година.
Съдът е отхвърлил като неоснователни
възраженията на оспорващите, че средствата
за Програмата се отпускат веднъж годишно,
т.к. общият размер на средствата се определя
с приемането на бюджета, но разходването на
средствата става след одобряване на проектното предложение на съответните кандидати.
Одобряването на проектните предложения
се извършва в рамките на установената в
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нормативната уредба процедура по време на
бюджетната година, през която трябва да се
усвоят предвидените средства за реализиране
на целите на Програмата. Съдът е посочил, че
доводите на оспорващите, че Програмата не е
достъпна в рамките на цялата календарна година, са необосновани, както и че не е налице
противоречие на разпоредбата на чл. 1, ал. 3
и 4 от Националната програма с чл. 9 КПХУ.
Съдът е приел, че разпоредбата на чл. 9 КПХУ
дава общи насоки на държавите, страни по
нея, за предприемане на мерки за осигуряване на равен достъп до физическата среда на
живеене на хората с увреждания, а не съдържа
конкретни указания на какъв принцип и колко
пъти годишно да се отпускат средства за осигуряване на равен достъп на лицата до средата
за живеене и прилежащите им пространства.
Съдът е приел за неоснователно оспорването на предвиденото в текста на чл. 3, ал. 1,
т. 2 от Програмата реализиране на Компонент
2 – „Лична мобилност“, чрез осигуряване на
възможност за приспособяване на лично моторно превозно средство (МПС), необходимо
за осигуряване на лична мобилност на човек
с трайно увреждане, като дискриминационно,
т.к. се изключват хора, придобили МПС в условията на лизинг, както и тези, които не желаят
да управляват лични МПС, но се нуждаят от
преустройство на автомобила си, за да бъдат
превозвани от други лица. Посочил е, че са
покрити всички възможни хипотези, в които
хора с увреждания могат да се нуждаят от
преустройство на МПС. Подчертал е, че разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Националната
програма възпроизвежда буквално текста на
чл. 48, ал. 1, т. 2 ППЗХУ и не противоречи
и на Закона за хората с увреждания, който в
чл. 58, т. 2 изрично предвижда, че съответният
орган създава условия за достъп на хората с
увреждания до транспортни услуги, като разработва нормативни актове за внедряване на
технически приспособления за адаптиране на
автомобилите, които са управлявани от хора
с увреждания, с цел компенсиране на техните
дефицити. Предвидената възможност в разпоредбите е насочена към внедряване на приспособления, позволяващи на лицата с увреждане
сами да управляват МПС, а не за съоръжения,
монтирани в автомобили, управлявани от други лица, които превозват хора с увреждания.
Програмата не е единственият, съществуващ
в законодателството механизъм, чрез който
се осигурява възможност за превоз на лица
с трайни увреждания, като с Компонент 2 се
създава допълнителна възможност за лицата,
притежаващи и управляващи собствено МПС,
да преустроят същото и да повишат собствената
си мобилност, без да зависят от услугите на
подпомагащи ги други лица. Съдът е намерил
за неотносими оплакванията, изложени в жалбата, че е налице ограничение спрямо хората,
страни по договор за лизинг на МПС, които
не могат да кандидатстват за финансиране
по Компонент 2 от Програмата, изхождайки
от правната същност на договора за лизинг.

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

Съдът е отхвърлил оспорването на чл. 7,
ал. 2 от Програмата, съгласно който в допустимите проектни предложения трябва да са
предвидени единствено СМР за изграждане/
поставяне на съоръжения за преодоляване
на различни нива в жилищните сгради, в
т.ч. рампи, подемни платформи и асансьори.
Посочил е, съгласно разпоредбата на чл. 72
ЗХУ, за приспособяване на жилище за нуждите
на хора с увреждания се предоставят целеви
помощи, т.е. извън Програмата са предвидени
и съществуват други способи за постигане на
допълнителни преустройства на жилищната
среда. Финансирането за изграждане на рампи,
асансьори и подемни платформи е предвидено
изрично в Програмата, тъй като изграждането
на тези приспособления е свързано с високи
по своята стойност разходи, които представляват значително по своята същност финансово
затруднение и пречка за нуждаещите се хора
с увреждания. Поради това е приел, че разпоредбата не е дискриминационна.
Съдът е приел за неоснователно оспорването на чл. 8 от Програмата, който определя
финансовата рамка на проектните предложения
по Компонент 1 – „Достъпна жилищна среда“,
между 10 000 и 100 000 лв., с доводи, че наличието на долна граница на финансирането
противоречи на чл. 5 и 9 КПХУ. Изложил е
съображения, че според приложените по делото
доказателства по административната преписка,
определянето на финансовите параметри на
проектните предложения по Компонент 1 на
Програмата е извършено въз основа на становище и констатации на съответните експерти
относно очакваните реални цени за монтажа
на предвидените приспособления и не води
до ограничение на кандидатите, тъй като им
гарантира необходимия ресурс за изграждането на приспособленията за улеснен достъп
до жилищата.
Съдът е приел, че оплакването срещу чл. 10,
ал. 3, т. 1 от Програмата не е подкрепено с
конкретни доводи. В чл. 10, ал. 3, т. 1 е предвидено към заявлението за кандидатстване да
се приложи писмо за подкрепа от съответната
дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ
адрес на човека с увреждане (по образеца на
Приложение – Писмо за подкрепа) за допустимост на кандидатстването по Компонент 1.
Съдът е счел, че писмото има информативен и
консултативен характер и не е възприел доводите, че не са ясни критериите за преценка на
органа дали да подкрепи предложението, или не.
Съдът е намерил за неоснователно оплакването и относно предвиденото в чл. 10, ал. 3,
т. 9 от Програмата изискване да се представи
одобрен инвестиционен проект към разрешението за строеж/поставяне с приложени към
него (при необходимост) строителни детайли
на специфични елементи, т.к. текстът кореспондира с условието по чл. 11, ал. 1, т. 4 от
Програмата и чл. 184 ЗУТ тези съоръжения
да се изграждат въз основа на одобрен проект
и в съответствие с нормите на Наредба № 4
от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и

ВЕСТНИК

БРОЙ 81

поддържане на строежите в съответствие с
изискванията за достъпна среда на населението, вкл. за хората с увреждания.
Съдът е отхвърлил като неоснователно
възражението, че текстът на чл. 11, ал. 2 от
Програмата съдържа индикации, че средствата, предвидени за осъществяването є, ще се
отпускат веднъж годишно и неуспелите да
подадат проектни предложения ще бъдат дискриминирани, като ще се наложи да прекарат
още една година в недостъпна жизнена среда.
Посочил е, че с чл. 11, ал. 2 от Програмата се
предвижда единствено получените в рамките
на кампанията проектни предложения да бъдат
вписвани в специален регистър, а не невъзможност, респ. ограничение за кандидатстване
във връзка с определен срок.
Съдът е приел за неоснователно твърдението
на жалбоподателите, че посочването на критерии за оценка на проектните предложения
и въведеният принцип за състезателност за
достъп до финансови средства противоречи на
Конвенцията за правата на хората с увреждания. Посочил е, че именно поради предвидения
в чл. 48, ал. 4 ППЗХУ проектен принцип на
изпълнението на Програмата и подаване на
проектни предложения е необходимо да се
предвидят и въведат критерии за оценка на
подадените от кандидатите предложения за
финансиране, тъй като за съответната година
максималният размер на средствата за изпълнение на Програмата е конкретно определен
и има горна граница, която не следва да се
превишава.
По отношение на оспорването на текста на
чл. 20, ал. 2 от Програмата, който предвижда
допустимостта на финансиране само на преустройство на личен автомобил, е препратил
към аналогичните съображения за целта за
осигуряване възможност за лицата с увреждания лично да управляват свое МПС и да
придобият правоспособност за управление
на такъв с оглед премахване на пречките за
водене на независим живот.
Съдът е намерил за недоказано твърдението
на жалбоподателите, че предвидената в чл. 21
от Програмата финансова рамка за постигането
на преустройство на личното МПС по чл. 20 в
размер 8000 лв. е необосновано ниска и недостатъчна за извършване на преустройството на
автомобила, т.к. по делото не са представени
експертни становища и изчисления, които
обосновават извод, че утвърдената рамка е
несъобразена и няма да постигне целта на
Програмата.
Съдът е приел за неоснователно оплакването в жалбата срещу текста на чл. 23 от
Програмата като противоречащ на чл. 5 и
9 КПХУ. Посочил е, че чл. 23, ал. 3 визира
единствено документите, които следва да
бъдат приложени към съответното проектно
предложение, сред които и декларация за
липса на двойно финансиране. Това изиск
ване е напълно в съответствие с чл. 48, ал. 5
ППЗХУ, която изрично предвижда, че средствата по Програмата се предоставят за финансиране на дейностите по ал. 1 само ако същите не
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са финансирани със средства от европейските
структурни и инвестиционни фондове или с
други публични средства. Изложил е съображения, че цел на финансирането на дейности
по осигуряване на достъпна жилищна среда е
да се осигури възможност на максимален брой
нуждаещи се хора с увреждания да се възползват, като им се съдейства за подобряването на
условията на живот и следователно резонно
е изискването за избягване на дублиране на
финансирането по отношение на едни и същи
нуждаещи се лица.
При тези фактически и правни съображения съдът е постановил обжалвания резултат.
Върховният административен съд, петчленен
състав, намира, че касационната жалба е частично основателна по следните съображения:
Правилно тричленният състав е приел, че
разпоредбите на чл. 1, ал. 3 и 4 от Програмата
изцяло съответстват на чл. 48, ал. 4 ППЗХУ.
По същината си текстовете на чл. 1, ал. 3 и 4
от Програмата повтарят в различна редакция
съдържанието на чл. 48, ал. 4 ППЗХУ, поради
което и не биха могли да противоречат на
разпоредбата на правилника. Не е налице
несъответствие на възприетия в чл. 1, ал. 3 и
4 проектен принцип за разпределяне на финансовите средства по Програмата с принципите
по чл. 5 и 9 КПХУ. В чл. 5 КПХУ е закрепен
принципът на равенство и забрана на дискриминация, според който държавите – страни по
настоящата конвенция, признават, че всички
хора са равни пред закона и имат право на
еднаква закрила и еднакво третиране от закона.
Член 9 КПХУ предписва държавите – страни
по конвенцията, да предприемат подходящи
мерки за осигуряване за хората с увреждания
на равен достъп до елементите на физическата
среда, транспорта, комуникациите, информационните технологии и до всички останали
удобства и услуги. Националният законодател е предвидил аналогични по съдържание
права на достъп на хората с увреждания в
чл. 53, ал. 1 ЗХУ, съгласно който хората с
увреждания имат право на равен достъп до
физическата среда на живеене, труд и отдих,
лична мобилност, транспорт, информация и
комуникации, включително до информационни и комуникационни системи и технологии,
както и до всички останали удобства и услуги
за обществено обслужване в урбанизираните
територии. Достъпът се осъществява чрез
идентифициране и премахване на всякакви
пречки и прегради пред достъпността, които
се отнасят към изброените в чл. 53, ал. 2,
т. 1 – 6 ЗХУ компоненти. В чл. 56, ал. 1 ЗХУ
е предвидено, че физическите и юридическите
лица, собственици на елементи на достъпната
среда, сгради и съоръжения, може да бъдат
финансирани за дейности за изграждане на
достъпна среда за хора с увреждания по Националната програма за достъпна жилищна
среда и лична мобилност. Условията и редът
за финансиране по ал. 1 се определят с правилника за прилагането на закона.
По силата на законовата делегация в чл. 48,
ал. 2 – 4 ППЗХУ е посочено, че Финансовата
и административната рамка при реализиране
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на допустимите дейности се урежда в Националната програма за достъпна жилищна среда
и лична мобилност. Националната програма за
достъпна жилищна среда и лична мобилност
се утвърждава от министъра на труда и социалната политика. Изпълнението на Националната програма за достъпна жилищна среда и
лична мобилност се осъществява на проектен
принцип в рамките на одобрените бюджетни
средства за съответната година. Финансирането
на Програмата се осъществява със средства от
държавния бюджет, чийто размер се определя
от Министерския съвет. С Постановление № 381
от 30.12.2019 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2020 г. и с
Постановление № 408 на МС от 23.12.2020 г.
за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. за Националната
програма за достъпна жилищна среда и лична
мобилност са определени бюджетни средства в
размер 2 000 000 лв. Определените бюджетни
средства не могат да бъдат трансферирани от
една бюджетна година в друга. Законосъобразното и недискриминационно разпределение на
този финансов ресурс изисква да бъде разпределен за съответната календарна година между
правоимащите лица въз основа на еднакви
критерии и условия, при които ще бъдат оценени постъпилите проектни предложения. В
този контекст разпределението на финансовите средства на проектен принцип дава равна
възможност на адресатите на Националната
програма да кандидатстват за финансиране по
компонентите за финансова помощ, което е в
съответствие с целите и принципите на Закона
за хората с увреждания и визираните текстове
от Конвенцията за правата на хората с увреждания. Застъпваната теза от касатора за даване
на възможност да се кандидатства през цялата
текуща година всъщност би довела до разпределение на финансовия ресурс в зависимост от
поредността на кандидатстване до изчерпване
на финансовите средства по Програмата, което не съответства на целите и принципите за
равен достъп до финансовата помощ.
Съгласно чл. 3, ал. 1 Програмата се реализира в два компонента, както следва:
Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ – за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна
среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, която се ползва
безвъзмездно и по нестопански начин.
Компонен т 2 „Ли чна моби лност“ – за
приспособяване на лично моторно превозно
средство, необходимо за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане.
Предмет на обжалване пред тричленния
състав са били разпоредби от Националната
програма във връзка с реализирането и на
двата компонента.
Оспорените разпоредби на чл. 7, чл. 8, ал. 1,
чл. 10, ал. 3, т. 1 и 9, чл. 11, ал. 2, чл. 12, отделно
чл. 12, ал. 1, т. 1 и 4 от Националната програма са във връзка с допустимото финансиране,
финансовата рамка, условията за допустимост
и критериите за оценка на допуснатите проектни предложения по Компонент 1.
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Оспорените разпоредби на чл. 3, ал. 1, т. 2,
чл. 20, ал. 2, чл. 21 и 23 от Националната
програма уреждат предмета на проектните
п ред ложени я, доп уст имото финанси ране,
финансовата рамка и реда и условията за
кандидатстване по Компонент 2.
Правилно съдът е приел, че разпоредбата на
чл. 7 от Националната програма не противоречи
на нормативни разпоредби от по-висок ранг и
не нарушава принципите по чл. 5 и 9 на КПХУ.
В чл. 7, ал. 2 от Програмата са изброени
видовете дейности, които ще се финансират
за постигане на достъпна среда за хората с
увреждания. В чл. 2, ал. 1 от Националната
програма като една от основните є цели е
посочено изграждането на достъпна среда в
съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания.
Преустройствата, които касаторите твърдят, че
неправилно са изключени от финансирането
по Компонент 1, са на индивидуални жилища,
ползвани от хората с увреждания. Този вид
преустройства е извън предмета на финансовата
помощ с оглед дефинираната цел и предназначение на същата в чл. 2, ал. 1 от Програмата, който от своя страна е в съответствие
с чл. 53, ал. 1 ЗХУ, регламентиращ, че хората
с увреждания имат право на равен достъп до
физическата среда на живеене, труд и отдих,
лична мобилност, транспорт, информация и
комуникации, включително до информационни и комуникационни системи и технологии,
както и до всички останали удобства и услуги
за обществено обслужване в урбанизираните
територии. Следователно преустройствата на
физическата среда за живеене са извън визираната законова рамка, в изпълнение на която е
приета обсъжданата Национална програма за
достъпна жилищна среда и мобилност. Условието за финансиране за проектните предложения
да е налице одобрен инвестиционен проект и
издадено разрешение за строеж е съо бразено с
разпоредбите на Закона за устройство на територията и правилата на Наредба № 4 от 2009 г.
за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за
достъпна среда за населението, включително
за хората с увреждания (отм., ДВ, бр. 12 от
2021 г., в сила от 13.03.2021 г.).
Неправилно съдът е отхвърлил оспорването
на чл. 8, ал. 1 от Националната програма по
отношение на предвидения минимален праг
на финансиране на проектните предложения.
В обжалваната разпоредба е предвидено, че
финансовата рамка на проектните предложения
по Компонент 1 е между 10 000 лв. с ДДС (минимална стойност) и 100 000 лв. с ДДС (максимална стойност) на едно проектно предложение.
Основателни са възраженията на касаторите, че
определеният минимален праг е необоснован с
конкретни финансови анализи и в този смисъл
е произволен и дискриминационен. Доводите
на касационния ответник, че предвидените
преустройства изискват значителни парични
средства, които обикновено са непосилни за
хората с увреждания, не обосновават извод за
необходимост от определения минимален размер на проектните предложения, и то точно в
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този размер. Именно поради високата стойност
на визираните преустройства определеният
минимален праг ще постави в неравностойно
положение и ще лиши от възможност хората
с увреждания да кандидатстват с проектни
предложения, които са съобразени с критериите и условията по Програмата, без да има
възможност да бъде отчетена тяхната полезност
и съответствие с преследваната от закона цел,
дефинирана в чл. 53, ал. 1 ЗХУ, само по причина, че заявените за подпомагане преустройства
не достигат този финансов минимум. Поради
това разпоредбата в тази част противоречи на
основните цели и принципи, заложени в чл. 2
и 4 ЗХУ, и следва да бъде отменена.
Основателни са доводите в касационната
жалба за неправилност на решението на тричленния състав в частта, с която е отхвърлено
оспорването на чл. 10, ал. 3, т. 1 от Програмата. В чл. 10, ал. 3, т. 1 – 9 от Програмата
са изброени необходимите документи, които
следва да бъдат подадени заедно с проектното
предложение. Оспорената т. 1 на чл. 10, ал. 3
изисква да се представи писмо за подкрепа от
съответната дирекция „Социално подпомагане“
по настоящ адрес на човека с увреждане (по
образеца на Приложение – Писмо за подкрепа) за допустимост на кандидатстването по
Компонент 1. Касационният ответник сочи,
че писмото за подкрепа има консултативен и
информационен характер и се предоставя въз
основа на изготвената индивидуална оценка.
Трябва да се посочи, че изискваното писмо
за подкрепа не кореспондира с функциите и
правомощията на дирекциите „Социално подпомагане“ и от съдържанието на разпоредбата
не може да се извлече извод, че същото се
основава и следва предназначението на индивидуалната оценка на потребностите. В чл. 20,
ал. 1 ЗХУ е предвидено, че хората с увреждания
съобразно своите потребности имат право на
индивидуална оценка на потребностите, която
е комплексна. В ал. 2 на чл. 20 е посочено, че
оценката по ал. 1 изследва функционалните
затруднения на човека с увреждане, свързани
със здравословното му състояние и наличието
на бариери при изпълнение на ежедневните и
други дейности, както и вида на подкрепата.
Компетентна да изготви индивидуална оценка на потребностите е съответната дирекция
„Социално подпомагане“. Хората с увреждания
с оглед изготвената индивидуална оценка на
потребностите имат право на различни видове
финансова подкрепа, изброени в чл. 24, ал. 2,
т. 1 – 5 ЗХУ. В този контекст от съдържанието
на чл. 10, ал. 3, т. 1 от Програмата не е ясно
в какво следва да се изразява писмото за
подкрепа, каква е връзката с индивидуалната
оценка на потребностите, при какви критерии
и условия ще се издава или отказва същото.
Същевременно отсъствието на документа е
основание да не се разглежда и по същество и
да не се предлага за финансиране проектното
предложение съгласно чл. 12, ал. 3 от Програмата. Ето защо разпоредбата на чл. 10, ал. 3,
т. 1 от Програмата създава предпоставки на
субективно и съответно неравноправно третиране на хората с увреждания, кандидатстващи
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за подпомагане по Програмата, което също
е в противоречие с целите и принципите по
чл. 2 и 4 ЗХУ и следва да се отмени.
Правилно съдът е приел, че разпоредбата
на чл. 10, ал. 3, т. 9 от Националната програма
не противоречи на нормативни разпоредби от
по-висок ранг. Съгласно правилото на чл. 10,
ал. 3, т. 9 кандидатите следва да представят
одобрен инвестиционен проект към разрешението за строеж/поставяне с приложени към
него (при необходимост) строителни детайли
на специфични елементи. Правилно съдът е
посочил, че съгласно чл. 184, ал. 1 ЗУТ съоръженията за достъпна среда на хората с увреждания в съществуващи сгради се изграждат
или поставят въз основа на одобрен проект в
съответствие с изискванията на наредбата по
чл. 169, ал. 4 и издадено разрешение за строеж
или разрешение за поставяне. За издаването на
разрешенията за строеж не се събират такси.
Със законовото изискване се цели опазване на
здравето и живота на хората и да се осигури
безопасна експлоатация на съоръженията за
достъпна среда.
Поради това предвиденото условие в чл. 10,
ал. 3, т. 9 от Програмата не противоречи на
законовите правила и не е дискриминационно. Изготвянето на инвестиционен проект
и издадено разрешение за строеж гарантира
спазването на правилата и нормите за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите
в съответствие с изискванията за достъпна
среда за хората с увреждания.
Правилно съдът е приел, че не са налице
основания за отмяна на разпоредбата на чл. 11,
ал. 2 от Програмата, т.к. същата не предвижда ограничителни условия за кандидатите.
С нея е предвидено, че всички получени по
време на кампанията проектни предложения
се вписват в специален регистър, изготвен по
образец Приложение – Регистър по Компонент
1, съдържащ наименование на проектното
предложение, идентификационен номер, както
и информация за актуален статус. Целта на
разпоредбата е постигане на отчетност, публичност и прозрачност при провеждане на
процедурата по финансиране на подадените
проектни предложения и в този смисъл е в
съответствие със законовите цели, в изпълнение
на които е утвърдена Националната програма.
Неоснователни са възраженията в касационната жалба срещу решението в частта, с която е
отхвърлено оспорването на чл. 12, ал. 1, т. 1 и 2
от Програмата. С разпоредбата на чл. 12, ал. 1,
т. 1 и 2 от Програмата са предвидени критерии
за оценяване на проектните предложения: в
зависимост от броя лица с трайни увреждания,
придвижващи се с инвалидни колички, които
са с постоянен адрес в жилищната сграда, и
обхват на проектното предложение (рампа/и
или подемна платформа, и/или асансьор). В
нормативната уредба от по-висок ранг не се
съдържат разпоредби, на които приетите критерии да противоречат. Въведените критерии
за оценка на проектните предложения са съоб
разени с предмета и начина на финансиране
на кандидатите, за които вече се посочи, че
не противоречат на законовите разпоредби и
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на принципите, залегнали в чл. 5 и 9 КПХУ.
С оглед ограничения финансов ресурс, предвиден в бюджета за финансиране на дейностите
по Националната програма, въвеждането на
критерии за оценка е в съответствие с чл. 48,
ал. 4 ППЗХУ.
Неправилно тричленният състав е приел, че
оспорването на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Програмата
е неоснователно.
Член 3, ал. 1, т. 2 от Програмата ограничава
кандидатстването с проектно предложение по
Компонент 2 само ако моторното превозно
средство е лично. Не следва обратен извод от
доводите и възраженията на ответната страна,
че текстът съответства точно на разпоредбата
на чл. 48, ал. 1, т. 2 ППЗХУ, в редакцията
преди изменението, обн., ДВ, бр. 28 от 2021 г.,
който предвижда, че финансовата помощ по
Компонент 2 е предназначена за приспособяване на лично моторно превозно средство,
необходимо за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане. Това
изискване по същество поставя възможността
за личната мобилност (в този аспект) на хората с увреждания в зависимост от притежаването на лично моторно превозно средство.
Ограничаване кръга на хората с увреждания,
които могат да кандидатстват по Компонент
2, само до тези, които имат лично моторно
превозно средство, като се изключва например
придобиването на такова при условията на
лизинг – хипотезата, обсъждана в първоинстанционното производство, противоречи на
законовите цели, регламентирани в чл. 2, т. 1
и 2 ЗХУ, да насърчава, защитава и гарантира
пълноценното и равноправно упражняване на
правата и свободите на хората с увреждания и
да създаде условия за социално приобщаване на
хората с увреждания, както и на принципите
по чл. 4, т. 2, 3 и 4 ЗХУ за равнопоставеност
и недискриминация; социално приобщаване и
пълноценно и ефективно участие на хората с
увреждания и техните семейства в обществения живот и достъпност. В допълнение и за
яснота на изложението трябва да се посочи,
че разпоредбата на чл. 48, ал. 1, т. 2 ППЗХУ
е изменена (изм., обн., ДВ, бр. 28 от 2021 г.,
в сила от 6.04.2021 г.) и в действащата към
настоящия момент редакция предвижда, че
Компонент 2 „Лична мобилност“ е за финансиране на дейности за осигуряване на личната
мобилност на човек с трайно увреждане съобразно функционалния дефицит и потребности, т.е. обсъжданото ограничително условие
е премахнато от подзаконовата разпоредба с
по-висок ранг. Поради това тричленният състав
неправилно е отхвърлил оспорването на чл. 3,
ал. 1, т. 2 от Програмата.
Правилно съдът е приел, че разпоредбите на чл. 20, ал. 2, чл. 21 и чл. 23, ал. 1 от
Националната програма не противоречат на
нормативни разпоредби от по-висок ранг.
Съгласно чл. 20, ал. 2 от Националната
програма финансиране по Компонент 2 е
предвидено за: 1. изменение в конструкцията
(приспособяване/преустройство) на органите
за управление на моторно превозно средство,
и 2. приспособяване (преустройство) на ор-
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ганите за управление на МПС и обучение за
придобиване на правоспособност за управление
на МПС от кандидата при липса на такова.
Видно от съдържанието на разпоредбата, в
същата не е предвидено изискване моторното
превозно средство да е лично. Следователно не
съществува ограничително условие, каквото е
предвидено в чл. 53 ППЗХУ в приложимата
редакция, но тук трябва също да се посочи,
че в действащата редакция на чл. 53 ППЗХУ,
след изменението, обн., ДВ, бр. 28 от 2021 г.,
се предвижда, че допустимите за финансиране
дейности за осигуряване на личната мобилност
на хора с трайни увреждания по Компонент
2 се определят в Националната програма за
достъпна жилищна среда и лична мобилност,
т.е. премахнато е ограничителното изискване.
Предвид определения в чл. 20, ал. 1 кръг на
правоимащите лица да кандидатстват за финансиране по Компонент 2 – хора с трайни
увреждания с доказан дефицит на долни и/или
горни крайници, въз основа на медицинска
експертиза и документ за оценка на физическа
годност на водач/кандидат за придобиване на
свидетелство/правоспособност за управление
на МПС, издадено от компетентните органи,
целта на финансовата помощ е да се осигури
възможност за постигане на лична мобилност,
т.е. лична самостоятелност и независимост на
хората с увреждания в контекста на целите по
чл. 2 ЗХУ и принципите по чл. 4 ЗХУ. Поради
това разпоредбата на чл. 20, ал. 2 не противоречи
на нормативни разпоредби от по-висок ранг.
Доводите на касаторите за неправилно ограничаване на видовете преустройство на МПС, т.к.
не се включва изменение на конструкцията за
превоз на човек с увреждане, са неоснователни
именно поради насочеността на Програмата към
осигуряване възможността хората с увреждания
лично да имат възможност да управляват моторно превозно средство. В тази насока тричленният
състав правилно е посочил, че съгласно чл. 58,
ал. 2 ЗХУ компетентният административен
орган създава условия за достъп на хората с
увреждания до транспортни услуги, като разработва нормативни актове за внедряване на
технически приспособления за адаптиране на
автомобилите, които са управлявани от хора
с увреждания, с цел компенсиране на техните
дефицити чрез внедряване на приспособления,
които им позволяват сами да управляват МПС,
а не за съоръжения, монтирани в автомобили,
управлявани от други лица, които превозват
хора с увреждания.
Неоснователни са възраженията в касационната жалба по отношение на отхвърленото
от съда оспорване на чл. 21, ал. 1 от Националната програма. В чл. 21, ал. 1 е предвидено, че финансовата рамка на проектните
предложения по Компонент 2 е до 8000 лв. с
ДДС (максимална стойност) на едно проектно
предложение. Съдът не е допуснал нарушение на
съдопроизводствените правила, като е отказал
да изслуша експертно заключение във връзка
с необходимите средства за преустройство на
моторно превозно средство, за да бъде съобразено с потребностите на хората с увреждания,
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както се поддържа от касаторите. В законовата
и подзаконовата уредба от по-висока степен
не се съдържат финансови параметри, с които
административният орган е длъжен да се съоб
рази. Основателни са доводите на касационния
ответник, че финансовите рамки по двата
компонента от Програмата са били предмет на
обществено обсъждане и консултации, преди
министърът на труда и социалната политика
да утвърди обжалваната Национална програма.
След приключване на процедурата по обществено обсъждане с приемане на Националната
програма компетентният административен
орган, в кръга на правомощията, предоставени
с чл. 48, ал. 3 ППЗХУ, определя по целесъоб
разност максималния размер на финансовата
помощ по Компонент 2 предвид ограничения
финансов ресурс по Програмата, за да достигне
до максимален брой правоимащи лица.
Правилно съдът е отхвърлил оспорването
на чл. 23, ал. 1 от Националната програма в
частта, в която е предвидено, че по Компонент 2 се кандидатства ежегодно на проектен
принцип. Както вече се посочи във връзка с
преценката на тричленния състав за законосъобразност на разпоредбата на чл. 1, ал. 3 и
4 от Програмата, чл. 23, ал. 1 е приет в съответствие с нормативните правила от по-висок
ранг и съдържанието му не ограничава правата
на адресатите да кандидатстват за финансова
помощ по Компонент 2, както и не ги поставя
помежду им при дискриминационни условия.
Предвид изложеното обжалваното решение следва да се отмени в частта, с която е
отхвърлено оспорването на разпоредбите от
Националната програма за достъпна жилищна
среда и лична мобилност – на чл. 3, ал. 1, т. 2
в частта, в която е посочено „лично“, на чл. 8,
ал. 1 в частта, с която е посочено „между
10 000 лв. с ДДС (минимална стойност) и“, и
на чл. 10, ал. 3, т. 1, като се постанови друго
по съществото на спора, с което се отменят
посочените текстове.
С оглед изхода на спора Министерството на
труда и социалната политика следва да заплати
на касационните жалбоподатели направените
разноски за двете съдебни инстанции в размер
1000 лв.
Водим от горното, Върховният административен съд, петчленен състав,
РЕШИ:
Отменя Решение № 8248 от 25.06.2020 г. по
адм. дело № 13652/2019 г. на Върховния административен съд в частта, с която е отхвърлено оспорването на Заповед № РД01-1544 от
14.08.2019 г. на министъра на труда и социалната
политика, с която на основание чл. 56, ал. 1
от Закона за хората с увреждания е утвърдена
Национална програма за достъпна жилищна
среда и лична мобилност, в частта по чл. 3, ал. 1,
т. 2 в частта, в която е посочено „лично“, по
чл. 8, ал. 1 в частта, с която е посочено „между
10 000 лв. с ДДС (минимална стойност) и“, и
по чл. 10, ал. 3, т. 1 от Националната програма
за достъпна жилищна среда и лична мобилност
и вместо него постановява:
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Отменя Заповед № РД01-1544 от 14.08.2019 г.
на министъра на труда и социалната политика,
с която на основание чл. 56, ал. 1 от Закона за
хората с увреждания е утвърдена Национална
програма за достъпна жилищна среда и лична
мобилност, в частта по чл. 3, ал. 1, т. 2 в частта,
в която е посочено „лично“, по чл. 8, ал. 1 в
частта, с която е посочено „между 10 000 лв.
с ДДС (минимална стойност) и“, и по чл. 10,
ал. 3, т. 1 от Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.
Оставя в сила Решение № 8248 от 25.06.2020 г.
по адм. дело № 13652/2019 г. на Върховния административен съд в останалата част.
Осъжда Министерството на труда и социалната политика да заплати на М. Цветков
и сдружение „Център за независим живот“
сумата 1000 лв., разноски по делото.
Решението не подлежи на обжалване.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Георги Чолаков
5697

РЕШЕНИЕ № 9442
от 15 септември 2021 г.

по административно дело № 10015 от 2020 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – петчленен състав – II колегия,
в закрито заседание в състав: председател:
Георги Колев, членове: Виолета Главинова,
Юлия Ковачева, Стефка Кемалова, Емил
Димитров, при секретар и с участието на
прокурора изслуша докладваното от съдията
Юлия Ковачева по адм. дело № 10015/2020 г.
Производството по делото е по реда на
чл. 175, а л. 1 от А дминист ративнопроцесуалния кодекс (АПК). С Решение № 8997
от 3.08.2021 г. по адм. дело № 10015/2020 г.
Върховният административен съд, петчленен
състав – II колегия, отменя Решение № 8248
от 25.06.2020 г. по адм. дело № 13652/2019 г.
на Върховния административен съд в частта,
с която е отхвърлено оспорването на Заповед
№ РД01-1544 от 14.08.2019 г. на министъра
на труда и социалната политика, с която на
основание чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с
увреждания е утвърдена Национална програма
за достъпна жилищна среда и лична мобилност,
в частта по чл. 3, ал. 1, т. 2 в частта, в която
е посочено „лично“, по чл. 8, ал. 1 в частта,
с която е посочено „между 10 000 лв. с ДДС
(минимална стойност) и“, и по чл. 10, ал. 3,
т. 1 от Националната програма за достъпна
жилищна среда и лична мобилност и вместо
него постановява друго, с което отменя Заповед № РД01-1544 от 14.08.2019 г. на министъра
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на труда и социалната политика, с която на
основание чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с
увреждания е утвърдена Национална програма
за достъпна жилищна среда и лична мобилност, в частта по чл. 3, ал. 1, т. 2 в частта, в
която е посочено „лично“, по чл. 8, ал. 1 в
частта, с която е посочено „между 10 000 лв.
с ДДС (минимална стойност) и“, и по чл. 10,
ал. 3, т. 1 от Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. В
останалата обжалвана част Решение № 8248
от 25.06.2020 г. по адм. дело № 13652/2019 г.
на Върховния административен съд, шесто
отделение, е оставено в сила. При извършена служебна проверка съдът констатира, че
е допусната очевидна фактическа грешка в
мотивите и диспозитива на Решение № 8997
от 3.08.2021 г. по адм. дело № 10015/2020 г. на
Върховния административен съд, петчленен
състав – II колегия, като погрешно е изписан
номерът на административния акт – Заповед
№ РД01-1544 от 14.08.2019 г. на министъра на
труда и социалната политика, вместо верния
номер – Заповед № РД01-544 от 14.08.2019 г. на
министъра на труда и социалната политика.
Съгласно разпоредбата на чл. 175, ал. 1 АПК,
по свой почин или по искане на страна, съ
дът може да поправи допуснати в решението
писмени грешки, грешки в пресмятането или
други подобни очевидни неточности.
Предвид изложеното, следва да се допусне
поправка на очевидна фактическа грешка в
мотивите и диспозитива на Решение № 8997
от 3.08.2021 г. по адм. дело № 10015/2020 г. на
Върховния административен съд, петчленен
състав – II колегия, като вместо „Заповед
№ РД01-1544 от 14.08.2019 г. на министъра на
труда и социалната политика“ да се чете „Заповед № РД01-544 от 14.08.2019 г. на министъра
на труда и социалната политика“.
Водим от горното и на основание чл. 175,
ал. 1 АПК Върховният административен съд,
петчленен състав,
РЕШИ:
Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в Решение № 8997 от 3.08.2021 г. по адм.
дело № 10015/2020 г. на Върховния административен съд, петчленен състав – II колегия,
като в мотивите на решението на страница
1-ва, ред десети от горе надолу и в диспозитива на решението вместо „Заповед № РД011544 от 14.08.2019 г. на министъра на труда
и социалната политика“ да се чете „Заповед
№ РД01-544 от 14.08.2019 г. на министъра на
труда и социалната политика“.
Решението не подлежи на обжалване.
Председател:
Георги Чолаков
5698

Поправка. Министерството на здравеопазването прави следната поправка в Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
(ДВ, бр. 79 от 21.09.2021 г.): В § 27, ал. 1 и 5 и § 28, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби
думите „2021 г.“ да се четат „2022 г.“.
5731
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № СД-06-86
от 20 септември 2021 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския
закон във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от
Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
и постъпила молба вх. № 94-В-201/15.09.2021 г.
от г-жа Венцеслава Стефанова Стефанова да
бъде извършена промяна на служебния адрес
и телефон, както и да бъде вписан електронен
адрес, нареждам:
Изменям т. 4 от Заповед № ЛС-04-462 от
5.06.2007 г. (ДВ, бр. 52 от 2007 г.), изменена със
Заповед № ЛС-04-698 от 29.06.2011 г. (ДВ, бр. 53
от 2011 г.) в частта є относно служебния адрес
и телефон на синдика Венцеслава Стефанова
Стефанова, като думите „Русе, ул. Църковна независимост № 11, ет. 1“ се заменят със „София,
п.к. 1000, бул. Александър Стамболийски № 53,
ет. 1“. Телефонният номер вместо „082 830 142“
да се чете „+359 888 209 045“. Добавя се следният
електронен адрес: „advokat@stefanova.bg“.
Заповедта подлежи на обнародване в „Държавен вестник“ на основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от
Търговския закон, като разходите за обнародването
са за сметка на лицето.

5701

Министър:
Я. Стоилов

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-91
от 17 септември 2021 г.
Във връзка с модернизацията на железопътен участък Елин Пелин – Костенец, част от
обект „Модернизация на железопътна линия
София – Пловдив“, е необходимо да бъдат одоб
рени подробни устройствени планове за нова
тягова електрическа подстанция Ихтиман и
техническ а инфраструктура за присъединяването
є към електрическата мрежа. Железопътната
линия София – Пловдив е обект с национално
значение съгласно Решение № 509 от 8.07.2011 г.
на Министерския съвет и национален обект по
смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за държавната собственост и чл. 29, ал. 1
от Закона за железопътния транспорт като елемент на Трансевропейската железопътна мрежа и
част от железопътна магистрала „Калотина-запад
(държавна граница със СР Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград
(държавни граници с Република Гърция и Репуб

лика Турция), посочена в т. 1 на приложение № 1
към чл. 8, ал. 1 от Наредба от 2001 г. за категоризация на железопътните линии, включени в
железопътната инфраструктура и закриване на
отделни линии или участъци от линии. Предвид
това и на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“
и „в“ и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5
и чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6 и ал. 13, т. 2, букви „б“
и „в“ от Закона за устройство на територията
(ЗУТ); заявление с вх. № АУ13-3/31.03.2021 г. и
писма с вх. № АУ13-3(2)/23.07.2021 г., № АУ133(7)/13.09.2021 г. и № АУ13-3(8)/16.09.2021 г. от
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“; Заповед № РД02-15-83 от 10.09.2020 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване изработването на проекти на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) и ПУП – план за застрояване (ПЗ),
разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ; доказателства за извършено съобщаване и разгласяване
на проектите на ПУП по реда на чл. 128, ал. 1 и
2 от ЗУТ и констативен протокол от 10.02.2021 г.
от Община Ихтиман за липса на възражения
срещу плановете; писмо изх. № ЕО-50/4.01.2021 г.
от Министерството на околната среда и водите; писмо изх. № 4800-663/24.08.2020 г. от Националния институт за недвижимо културно
наследство; писмо изх. № 228/9.12.2020 г. от
„Геозащита“ – ЕООД – клон Перник; писмо изх.
№ 53.00-103/28.01.2021 г. от Община Ихтиман
във връзка с изискването на чл. 112, ал. 2, т. 12
от ЗУТ; писмо изх. № 53.00-64/14.07.2021 г. от
Община Ихтиман с приложено към него Решение № II-3 от протокол № 3 от 30.06.2021 г. от
Общинския експертен съвет по устройство на
територията на Община Ихтиман за съгласуване
на ПУП; становище рег. № 120700-877/6.07.2021 г.
на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ – София; писмо изх.
№ ПУ-07-71(1)/18.12.2020 г. от Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район“; становище рег. № 1400-486/21.12.2020 г. на Министерството на отбраната на Република България; писмо рег. № 578500202, екз. № 2/12.01.2021 г. от Министерството
на вътрешните работи – дирекция „Управление
на собствеността и социални дейности“; писмо
рег. № 122074, екз. № 2/30.11.2020 г. от Държавна
агенция „Разузнаване“; писмо рег. № КА-1555,
екз. № 2/3.12.2020 г. от Държавна агенция „Национална сигурност“; съгласувателно писмо рег.
№ ДАЕУ-19779/9.11.2020 г. от Държавна агенция
„Електронно управление“; писмо изх. № ОМЕ2001-1927/11.11.2020 г. от „Овергаз Мрежи“ – АД;
писмо изх. № ЦУ-ЕСО-6269#1/13.08.2021 г. от
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД;
становища изх. № 1203881769/16.11.2020 г. и изх.
№ 1204090419/5.05.2021 г. на „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД; писмо изх. № ТО-132/27.01.2020 г.
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – София; писмо изх. № 130/15.09.2021 г. от „Еврометал“ – ООД; писмо изх. № TI48809/31.07.2020 г.
от „Цетин България“ – ЕАД; съгласувани от
Общинската служба по земеделие – Ихтиман,
регистри и графични материали към ПУП; здравно заключение изх. № АУ-259-33-1/1.03.2021 г. за
съгласуване на проект на подробен устройствен
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план, издадено от директора на Регионалната здравна инспек ци я – Софийска област, и
протокол № УТАТУ-01-02-21 от 17.08.2021 г. от
заседание на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика при Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) одобрявам
проект за подробен устройствен план – план за
застрояване за имот номер 061552 по картата
на възстановената собственост за землището на
с. Живково, ЕКАТТЕ 29041, община Ихтиман,
Софийска област, за изграждане на нова тягова
подстанция Ихтиман и проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия за изграждане на
нови подземни кабелни линии 110 kV и 20 kV в
землищата на с. Живково и с. Веринско, община
Ихтиман, Софийска област, за присъединяване
на нова тягова подстанция Ихтиман към електрическата мрежа, съгласно приетите и одобрени
текстови и графични части, представляващи
неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 129, ал. 4 и 5 от ЗУТ заповедта да се изпрати за обнародване в „Държавен
вестник“ и да се публикува на интернет страницата на МРРБ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

5690

Министър:
В. Комитова

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 683-ОЗ
от 16 септември 2021 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 6 във връзка с
чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 230, ал. 2 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор реши:
Разрешава преобразуване чрез вливане на
„Застрахователно дружество „Нова Инс“ – ЕАД,
ЕИК 175145092, със седалище и адрес на управ
ление: София, район „Триадица“, пл. Позитано
№ 5, в „Застрахователно акционерно дружество
„Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – АД, ЕИК
000694286, със седалище и адрес на управление:
София, район „Триадица“, пл. Позитано № 5.
На основание чл. 230, ал. 5 от КЗ застрахователите, участващи в преобразуването, са длъжни да
уведомят застрахованите лица за осъщественото
преобразуване при спазване на чл. 221, ал. 1 от КЗ.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с
чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК) решението подлежи на обжалване
пред Административния съд – София област, в
14-дневен срок от съобщаването му.

5719

Председател:
Б. Атанасов
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ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 341
от 26 август 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Мъгли ж, одобрява частично изменение на общ
устройствен план (ОУП) на община Мъглиж в
частта му за следните поземлени имоти – частна
общинска собственост: 24342.45.58, 24342.12.37,
24342.12.38, 24342.17.64, 24342.17.65, 24342.17.66,
24342.18.33, 24342.18.37, 24342.18.38, 24342.12.39,
24342.13.59, 24342.13.23, 24342.13.57, 24342.13.58,
24342.13.60, 24342.13.61, 24342.13.62, 24342.13.63,
24342.13.66, 24342.13.67, 24342.13.69, 24342.13.70,
24342.13.71, 24342.13.72, 24342.13.73, 24342.13.68,
24342.15.28, 24342.15.34, 24342.15.36, 24342.15.61,
24342.15.62, 24342.15.82, 24342.15.83, 24342.15.84,
24342.15.86, 24342.15.87, 24342.15.88, 24342.15.89,
24342.15.90, 24342.15.91, 24342.15.92, 24342.15.93,
24342.16.16, 24342.16.22, 24342.16.23, 24342.10.80,
24342.10.90, 24342.10.92, 24342.10.93, 24342.10.97,
24342.10.98, 24342.10.99, 24342.10.100, 24342.11.16,
24342.11.78, 24342.11.79, 24342.11.80, 24342.11.81,
24342.13.1, 24342.13.3, 24342.13.56, 24342.13.65,
24342.14.6, 24342.14.29, 24342.14.32, 24342.14.33,
24342.14.34, 24342.14.36, 24342.14.37, 24342.14.35,
24342.9.113, 24342.9.117, 24342.9.119, 24342.9.120,
24342.9.121, 24342.9.122, намиращи се в местнос
тите Буковец, Габрака, Бозалъка, Памуклука,
Растова могила и Селски дол в землището на
с. Дъбово, община Мъглиж, като в имотите се
установи предимно производствена устройствена
зона (Пп) със следните устройствени показатели:
Плътност на застрояване – до 80 %;
Коефициент на интензивност на застрояване – до 2,5;
Плътност на озеленяване – от 20 %;
Височина на застрояването – до 10 м.
Устройствените показатели не надвишават
нормативните показатели съгласно Наредба № 7 за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони.

5673

Председател:
Ст. Христов

РЕШЕНИЕ № 343
от 26 август 2021 г.
На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Мъглиж, одобрява проект за
частично изменение на общ устройствен план
(ОУП) на община Мъглиж в частта му за следните
поземлени имоти – частна общинска собственост:
ПИ с идентификатори № 49494.617.1, 49494.617.11,
49494.616.1, 49494.616.2, 49494.614.299, 49494.614.305,
49 49 4. 61 5. 2 8 5, 49 49 4. 61 5. 2 7 9, 49 49 4. 61 5. 2 9 6 ,
49494.615.297, 49494.615.3, 49494.609.4, 49494.609.5,
49494.609.7, намиращи се в местностите Трапа,
Лагера, Габровца в землището на гр. Мъглиж,
община Мъглиж, като в имотите се установи
предимно производствена устройствена зона (Пп)
със следните устройствени показатели:
Плътност на застрояване – до 80 %;
Коефициент на интензивност на застрояване – до 2,5;
Плътност на озеленяване – от 20 %;
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Височина на застрояването – до 10 м.
Устройствените показатели не надвишават
нормативните показатели съгласно Наредба № 7 за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони.
Председател:
Ст. Христов
5674
РЕШЕНИЕ № 350
от 13 септември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и чл. 60, ал. 1 от АПК Общинският съвет – гр. Мъглиж, одобрява частично изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Мъглиж в частта му за следните поземлени имоти – частна общинска собственост: 49494.101.68,
49494.101.72, 49494.101.73, 49494.101.86, 49494.101.87,
49494.101.80, 49494.104.382, 49494.667.95, 49494.667.99,
49494.998.120, 49494.666.477, 49494.774.99, намиращи се в местност Кара кос в землището на
гр. Мъглиж, община Мъглиж, като в имотите се
установи предимно производствена устройствена
зона (Пп) със следните устройствени показатели:
Плътност на застрояване – до 80 %;
Коефициент на интензивност на застрояване – до 2,5;
Плътност на озеленяване – от 20 %;
Височина на застрояването – до 10 м.
Устройствените показатели не надвишават
нормативните показатели съгласно Наредба № 7 за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони.
За председател:
М. Костова
5675

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № ТУ-210
от 17 септември 2021 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 във връзка с
чл. 128, ал. 13, т. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 32, ал. 1
от Закона за администрацията одобрявам подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект на техническата инфраструктура – трасе
на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) и подземна кабелна линия средно
напрежение (КЛ СрН) от съществуващ трафопост
„Поща Дъното“, който се намира в ПИ 23008.11.31
по КККР на с. Дорково, община Ракитово, област
Пазарджик, местност Въпите – Дъното, до ново
табло пред ПИ 02837.1.172 в местност Дъното по
КККР на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, засягащ имоти от кадастралната карта,
както следва:
Землище на с. Дорково, община Ракитово:
1. ПИ № 23008.11.31, област Пазарджик, община Ракитово, с. Дорково, м. Въпите – Дъното,
вид собственост – общинска частна, вид територия – горска, НТП „друг вид дървопроизводителна
гора“, площ 246 кв. м, площ с ограничение в
ползването 26 кв. м;
2. ПИ № 23008.11.54, област Пазарджик, община Ракитово, с. Дорково, м. Въпите – Дъното, вид собственост – общинска публична, вид
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територия – територия на транспорта, НТП „за
ведомствен път“, площ 2404 кв. м, площ с ограничение в ползването 426 кв. м.
Землище на гр. Батак, община Батак:
ПИ № 02837.1.116, област Пазарджик, община
Батак, гр. Батак, вид собственост – общинска
публична, вид територия – земеделска, НТП
„за селскостопански, горски, местен път“, площ
1146 кв. м, площ с ограничение в ползването
51 кв. м.
На основание чл. 129, ал. 4 от ЗУТ настоящата
заповед да се обнародва в „Държавен вестник“
и на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ да се публикува на интернет страницата на Областната
администрация – Пазарджик.
Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез областния управител пред Административния съд – Пазарджик, съгласно разпоредбите на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

5686

За областен управител:
Ст. Парпулов

ОБЩИНА С. ХИТРИНО,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 56
от 3 септември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11, чл. 21,
ал. 2, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6
от ЗУТ Общинският съвет – Хитрино, одобрява
проекта за изменение на общ устройствен план на
община Хитрино в обхвата на ПИ 35969.4.279 в м.
Адата по КК на с. Каменяк, който се преотрежда
от „пасище, мера“ за „Пч“ – чисто производствена
зона, с конкретно предназначение „фотоволтаична
електроцентрала“ и ПИ 35969.4.282 в м. Юртлук
по КК на с. Каменяк, който се преотрежда от
„пасище, мера“ за „Пч“ – чисто производствена
зона, с конкретно предназначение „Фотоволтаична
електроцентрала“.

5718

За председател:
М. Ахмед

40. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазар
джик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление № С210013-091-0000726/10.08.2021 г.
възлага на „Хебърбус“ – АД, ЕИК по БУЛСТАТ
201309208, адрес: Пазарджик, ул. Христо Касапвелев № 5, представлявано от управителя
Михаил Янков Фолев, следния недвижим имот:
урегулиран поземлен имот с идентификатор
№ 55155.508.281 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г., с площ 1465 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: „за бензиностанция,
газостанция, метанстанция“, намиращ се в Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик,
ул. Синитевска, с граници на имота: № 55155.26.22;
№ 55155.26.15; № 55155.508.280; № 55155.508.285,
ведно с построените в имота: сграда с идентификатор № 55155.508.281.1 със застроена площ
38 кв. м, брой надземни етажи 1, предназначе-
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ние: сграда за търговия; сграда с идентификатор
55155.508.281.2 със застроена площ 115 кв. м, брой
надземни етажи 1, предназначение: сграда със
специално предназначение. Имотът представлява
действаща бензиностанция. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението
и същото подлежи на вписване от съдията по
вписванията при Агенцията по вписванията по
местонахождението на имота.
5691
31. – Национа лната м узика лна академи я
„Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява
конкурси за прием на редовни докторанти за
у чебната 2021/2022 г. – държавна поръчка, в
професионално направление 8.3. Музикално и
танцово изкуство по следните докторски програми:
„Звукорежисура и звуков дизайн за игри“ – една,
към катедра „Теория на музиката“; „Камерно
пеене – пиано“ – две, към катедра „Класическо
пеене“; „Поп и джаз – пиано“ – една, „Поп и
джаз – китара“ – една; „Поп и джаз – ударни
инструменти“ – една, към катедра „Поп и джаз
изкуство“; „Пиано“ – две, към Клавирна катедра;
„Цигулка“ – две, „Класическа китара“ – една,
към катедра „Ст ру нни инст ру менти“; „К ларинет“ – една, към катедра „Духови и ударни
инструменти“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Конспекти и
документи – в учебен отдел на НМА, бул. Евлоги
и Христо Георгиеви № 94, тел. 02/4409747.
5681
32. – Национа лната м узика лна академия
„Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание
чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за за
емане на академични длъжности в професионално
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство
за: професор по: Балетна режисура – един; Балетно изкуство (Балетна педагогика) – един към
катедра „Музикално-сценично изкуство“; доцент
по: Цигулка – един, към катедра „Струнни инструменти“; главен асистент по: Флейта – един,
към катедра „Духови и ударни инструменти“;
Тромпет и импровизация – един, към катедра
„Поп и джаз изкуство“, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и
Христо Георгиеви № 94, тел. 02/4409747.
5682
79. – Университетът по архитектура, стро
ителство и геодезия – София, обявява конкурси
за приемане на редовни и задочни докторанти
по държавна поръчка за учебната 2021/2022 г.
съгласно РМС № 437 от 2.06.2021 г. по следните
научни специалности (докторски програми):
Форми на
Области на висше обраобучение
Ши- зование, професионални
фър направления и докторски редов- задочпрограми
на
на
1

2

3

Професионално направление
5.7. Архитектура, строителство
и геодезия
Архитектура на сградите,
конструкции, съоръжения и
детайли към катедри:
„Промишлени и аграрни
сгради“ – 2 бр.
„Обществени сгради“ – 2 бр.
„Жилищни сгради“ – 2 бр.

6

4
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Форми на
Области на висше обраобучение
Ши- зование, професионални
фър направления и докторски редов- задочпрограми
на
на
1

2
Синтез на архитектурата с
другите изкуства, интериор
и архитектурен дизайн
Териториално, ландшафтно
устройство и градоустрой
ство
Строителни конструкции
(стоманобетонни и зидани
конструкции; стоманобе
тонни мостове; обследване
и изпитване на строителни
конструкции и съоръжения;
метални конструкции; дърве
ни конструкции; комбинира
ни конструкции; стоманени
и комбинирани мостове) към
катедри:
„М Д П К“ по Стоманени
конструкции – 1 бр. редовна форма и 1 бр. задочна
форма, и по Стоманени
и комбинирани мостове –
1 бр. задочна форма
„Масивни конструкции“ –
1 бр. редовна форма
Строителни материали и
изделия и технология на
производството им
Строителна механика, съ
противление на материали
те и теоретична механика
към катедра „Строителна
механика“ по Строителна
механика
Автоматизация на инже
нерния труд и системи за
автоматизирано проекти
ране (в строителство)
Технология и механизация
на строителното произ
водство
Организация и управление
на производството (стро
ителство)
Проектиране, строителство
и поддържане на железни
пътища и съоръжения
Проектиране, строителство
и поддържане на улици, ав
томобилни пътища и съ
оръжения
Транспортни съоръжения
Земна основа, фундиране и
подземно строителство
Земна и скална механика
Водоснабдяване и канали
зация

3

4

2
2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

3

2

2

2

1

1

1
2
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Форми на
Области на висше обраобучение
Ши- зование, професионални
фър направления и докторски редов- задочпрограми
на
на
1

2

3

Хидротехническо строител
ство

1

Хидромелиоративно стро
ителство

1

Инженерна хидрология, хид
равлика и водно стопанство

2

Обща, висша и приложна
геодезия, кадастрални и гео
информационни системи към
катедри:
„Геодезия и геоинформатика“ – 1 бр.
„Приложна геодезия“ – 1 бр.
„Висша геодезия“ – 1 бр.

3

Картография и ГИС

1

Фотограметрия и дистан
ционни методи

1

Земеустройство и опазване
на земеделските земи (вкл.
управление на имоти)

1

Общо:

39

4

12

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до ректора на УАСГ; 2.
автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с
приложението и нотариално заверено копие от нея;
кандидатите трябва да са завършили магистърски
специалности, съответстващи на направлението,
в което обучава факултетът, обявил конкурса; 4.
лица, притежаващи дипломи за висше образование, издадени от чуждестранни висши училища,
задължително преминават в УАСГ през процедура
съгласно Наредбата за държавните изисквания за
признаване на придобито висше образование и
завършени периоди на обучение в чуждестранни
висши училища, като след признаването могат да
кандидатстват за обучение в докторска степен;
5. други документи, удостоверяващи техните
интереси и постижения в съответната научна
област; 6. квитанция за платена такса 105 лв.
(таксата се заплаща в касата на счетоводството
на УАСГ – ректорат, заден двор, или по банков
път). Подаването на документи става в съответните факултети, както следва: Архитектурен
факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб.
209, тел.: 963 52 45, вътр. 789, заместник-декан
по учебната дейност; Хидротехнически факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб. 203, тел.:
963 52 45, вътр. 772 или 696, заместник-декан по
учебната дейност; Строителен факултет – корпус
Б, нова сграда, ет. 3, каб. 314, тел.: 963 52 45,
вътр. 372, заместник-декан по учебната дейност;
Факултет по транспортно строителство – корпус
Б, нова сграда, ет. 3, каб. Б 11, тел.: 963 52 45,
вътр. 421, заместник-декан по учебната дейност;
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Геодезически факултет – ректорат, ет. 2, каб.
207, тел.: 963 52 45, вътр. 275, заместник-декан
по учебната дейност.
5695
883. – Университетът за национално и све
товно стопанство – София, на основание чл. 68,
ал. 1 и 7 от Закона за висшето образование, чл. 3
и чл. 7, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ),
чл. 5 и чл. 13, ал. 4 от Правилника за прилагане
на ЗРАСРБ, Решение № 7 от 9.12.2020 г. на Академичния съвет на УНСС и Решение № 437 от
2.06.2021 г. на Министерския съвет (МС) обявява конкурси за докторанти в редовна и задочна
форма на обучение, субсидирано от държавата
за учебната 2021/2022 г. съгласно приложението.
I. За докторантура могат да кандидатстват
лица, които: 1. притежават българско гражданство;
2. са граждани на държави – членки на Европейския съюз или Европейското икономическо
пространство; 3. са чужди граждани със статут
на постоянно пребиваващи на територията на
Република България; 4. имат статут на бежанци.
II. Кандидатите са длъжни да притежават завършена образователно-квалификационна степен
„магистър“ със среден успех от дипломата не
по-нисък от „добър“ (4,00).
III. Кандидатите за докторанти подават молба до ректора по образец в срок до 29.11.2021 г.
Молбата се депозира в сектор „Докторантури“
към дирекция „Наука“, придружена от следните
документи: 1. автобиография; 2. диплома за завършено висше образование – магистърска степен (с приложението), или нотариално заверено
копие от нея; 3. решение на Академичния съвет
на УНСС или удостоверение от МОН за призната
магистърска степен, ако дипломата е издадена
от чуждестранно висше училище; 4. списък на
публикации, на патенти и други документи,
удостоверяващи интересите и постиженията в
съответната научна област (ако има такива); 5.
документ за платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс в съответствие с Решение
№ 373 от 22.04.2021 г. на МС.
IV. Чуждите граждани със статут на постоянно
пребиваващи на територията на страната и тези
със статут на бежанци представят и документ,
удостоверяващ статута им в Република България,
медицинско свидетелство, издадено от лечебно
заведение в Република България, и две снимки.
V. Допускането на кандидатите до участие в
конкурса се извършва от комисия, назначена със
заповед на ректора на УНСС. Комисията разглежда
документите на кандидатите, като взема решение
за допускане до участие в конкурса в 20-дневен
срок след изтичането на срока за подаване на
документи.
VI. Кандидатите се уведомяват писмено за
допускането или недопускането им до участие
в конкурсите в срок не по-късно от един месец
преди датата на първия конкурсен изпит.
VII. Конкурсните изпити по специалността и
избран чужд език (английски, френски, немски,
испански, руски) се провеждат не по-рано от един
месец след изтичането на срока за подаване на
документите по т. III.
След решение на факултетния съвет успешно
издържалите конкурса кандидати се зачисляват в
докторантура със заповед на ректора на УНСС.
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Приложение

Катедри

Докторски
програми

Брой докторантури по
форми на
обучение
редов задочно
но

ОБ Л АС Т Н А ВИС Ш Е ОБ РА З ОВ А Н И Е :
С ОЦ И А Л Н И , С Т ОП А НС К И И П РА ВН И
НАУКИ
Професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата
Икономичес
ка социоло- Социология
гия

2

2

Професионално направление 3.3. Полити
чески науки
Политология Политология

3

-

Международни отноше- Политология
ния

3

-

Професионално направление 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки
О рг а н из а ц и я и
управление извън
Медии и обсферата на матеществени кориалното произмуникации
водство (Медии
и комуникации)

4

Медии и обществени ко- Журналистика
муникации

4

2

Катедри

редов задочно
но
МеждународМеж д у народ но
но право и
право
право на ЕС

1

-

МеждународМеж д у народ но
но право и
частно право
право на ЕС

-

1

Професионално направление 3.7. Администра
ция и управление
A дминист раци я
и управление
(Регионално развитие)

3

1

О рг а н иза ц и я и
у п ра в лен ие из вън сферата на
Публична адматериалното
министрация
производство
(Публична администрация)

2

2

Регионално
развитие

Управление

Управление

1

3

Управление

Проектно управ
ление

-

2

Професионално направление 3.8. Икономика
2

Икономикс

Политическа икономи я (Микроикономика и макроикономика)

4

3

Финанси

Финанси, парично о б р ъ щ ен ие,
кред ит и застраховка

5

6

Статистика, икоСтатистика и
нометрия и демоиконометрия
графия

2

3

Счетоводна отчетност, контрол
Счетоводство и анализ на стои анализ
панската дейност
(Счетоводна отчетност и анализ)

3

3

Финансов
контрол

Счетоводна отчетност, контрол
и анализ на стопанската дейност
(Финансов контрол)

2

2

Информационни технологии и комуникации

Информационни
и комуникационни технологии в
икономиката

1

2

МИО и
бизнес

Световно стопанство и международни икономически отношения

5

8

Професионално направление 3.6. Право
АдминистративПублично- но право и а дправни науки м и н ис т р ат и в ен
процес

1

1

Теория на държаПублично- вата и правото.
правни науки Пол и т и ческ и и
правни учения

1

Частноправ- Гражданско и сени науки
мейно право

2

1

Частноправ- Римско частно
ни науки
право

1

-

Право на интеЧастноправлектуалната собни науки
ственост

1

-

Трудово право и
Частноправобществено осини науки
гуряване

1

-

Частноправ- Граждански
ни науки
процес

1

1

Наказателно- Наказателно
правни науки право

1

-

НаказателноНаказателнопроц есуално
правни науки
право

Докторски
програми

Брой докторантури по
форми на
обучение

1

1

-
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Докторски
програми

редов задочно
но
Човешки ре- И к о н о м и к а и
сурси и соци- организаци я на
ална защита труда

1

2

О рг а н из а ц и я и
у правление на
п роизводс т во т о
(Индустрия)

1

Икономика
и управление
(Индустрия)

4

1

Национална Икономика и упи регионална равление (Отбрасигурност
на и сигурност)

2

2

Икономика и
управление (Недви ж има собственост)

1

1

Икономика Икономика и упна природни- равление (Агроте ресурси бизнес)

1

1

Икономика Икономика и упна природни- ра влен ие (Еко те ресурси икономика)

1

1

Икономика
Икономика и упна транспорравление (Транста и енергепорт)
тиката

2

2

Икономика и
управление (Туризъм)

9

2

Икономика и упИкономика
ра в лен ие (Тър на търговията
говия)

1

4

Икономика и
управление (Стопанска логистика)

2

2

Икономика и упПредприемаравление (Пред
чество
приемачество)

2

1

Интелектуална собственост и
технологичен
трансфер

Икономика и
управление (Интелектуална собственост по отрасли)

1

-

О рг а н из а ц и я и
у п ра в лен ие из Интелекту- вън сферата на
ална собматериалното
ственост и п р о и з в о д с т в о
технологичен (Интелект уална
трансфер
собственост в
творческите индустрии)

1

-

Индустри
ален бизнес
Индустри
ален бизнес

Недвижима
собственост

Икономика
на туризма

Логистика
и вериги на
доставките

-

Брой докторантури по
форми на
обучение
редов задочно
но

Маркетинг и
стратегичес Планиране
ко планиране

2

1

Маркетинг и
стратегичес Маркетинг
ко планиране

3

2

Политическа Стопанска истоикономия
рия

1

1
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ЗА УНСС – 159
5531
1. – Институтът по розата и етеричномасле
ните култури – Казанлък, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за главен
асистент по професионално направление 6.2.
Растителна защита, научна специалност „Хербология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30,
тел. 02/8127560.
5705
25. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 434 по
протокол № 36 от 22.07.2021 г. е одобрен: проект
за подробен устройствен план – план за регулация
(ПР) на УПИ VI-105, 120, 1401, 557, кв. 13, м. Ж.к.
Овча купел 2, район „Овча купел“, представляващ
неразделна част от плана за регулация на м. Ж.к.
Овча купел 2 в граници: улица от о.т. 26-о.т. 9ао.т. 10а-о.т. 12-о.т. 14-о.т. 16б-о.т. 18 до о.т. 19;
улица от о.т. 19-о.т. 19а-о.т. 20-о.т. 22а до о.т. 83;
улица от о.т. 83-о.т. 89а; улица от о.т. 89а-о.т. 1а
до о.т. 44; улица от о.т. 44 до о.т. 54, одобрен с
Решение на СОС № 237 по протокол № 38 от
16.04.2009 г. и проект за изменение на плана за регулация на УПИ IX „за озеленяване“ за създаване
на нов УПИ IX „за озеленяване“, кв. 13, м. Ж.к.
Овча купел 2, район „Овча купел“. Решението
и одобреният проект на подробен устройствен
план са публикувани на интернет страницата на
Столичната община – Направление „Архитектура
и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени
за запознаване в Район „Овча купел“. Решени
ето може да бъде обжалвано по реда на чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район
„Овча купел“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
5672
28. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проект
за подробен устройствен план – ИПР на УПИ II
и XXVI от кв. 26 и на УПИ XXVI, XXVII и
XXVIII от кв. 26а, м. Подуяне и Гео Милев,
ИПУР от о.т. 197а до 231г по улица Калиманци,
от o.т. 194б до о.т. 194д (нова) в кв. 26а и от-
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криване на нова улица от о.т. 206б до о.т. 206з
(нова), район „Слатина“, план-схеми по чл. 108 от
ЗУТ по части „Водоснабдяване и канализация“,
„Електроснабдяване“, транспортно-комуникационна схема и проект за вертикално планиране.
Проектите са изложени за запознаване в Район
„Слатина“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез Район
„Слатина“.
5609
33. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка
с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена
заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект:
„Изграждане на техническа инфраструктура по
ул. Филип Кутев в участъка от бул. Черни връх до
ул. Сребърна и проектно трасе на бул. Т. Каблешков до бул. Симеоновско шосе – поетапно, участък
от ул. Чавдар Мутафов до Симеоновско шосе, р-н
„Лозенец“, София“, както следва: 1. Заповед за
отчуждаване № СОА21-РД40-117 от 29.07.2021 г. на
кмета на Столичната община на поземлен имот
(ПИ) с проектен идентификатор 68134.903.117
(незастроен), с площ 9 кв. м, съгласно скицапроект за изменение на КККР, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.903.3362
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739 от
21.11.2017 г. на и.д. на АГКК (последно изменение
Заповед № 18-9689-13.11.2018 г. на началника на
СГКК – София). Липсват данни относно правото
на собственост върху поземления имот. Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник“, да се
публикува на интернет страницата на Столичната
община и копие от него да се изпрати до кмета
на район „Лозенец“ за поставяне на определено
за целта място в сградата на съответния район.
5648
1. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че с протокол № 46 от 23.07.2021 г. на комисията
по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ е приет проект за
изменение на ПНИ на м. Старите лозя, землище
гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна,
в частта относно НИ № 362, в изпълнение на
влязло в законна сила на 29.05.2013 г. Решение
№ 1686 от 11.04.2013 г. по адм. д. № 9886/2011 г.
на Районния съд – Варна. Проектът е изложен за
разглеждане в Община Аксаково, област Варна,
ет. 4, стая 2, дирекция „Устройство на територията“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по проектите до
кмета на общината.
5595
16. – Община Берковица, дирекция „Специализирана администрация“, отдел „СУТ“, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че е изработен и изложен за
проучване проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план на имотите по номера,
засягащи се от сервитут на подземен електрокабел, ПУП – ПРЗ на ПИ 03928.191.7 – област
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Монтана, община Берковица, гр. Берковица, м.
Голямата ливада. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да разгледат проекта в стая 112 на общинската
администрация и да направят писмени възражения, предложения и искания до ОбА – Берковица.
5625
11. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, а л. 1 от ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на
довеждащ водопровод до имот с идентификатор
68792.705.1, местност Савева махала, и площадков
водопровод за захранване на имот с идентификатор
68792.228.13, местност Герена, по кадастралната
карта на землище с. Логодаж, с трасе и сервитут,
засягащи имоти с идентификатори 68792.253.18
(нива – частна собственост), 68792.253.729 (полски път – общинска собственост), 68792.229.727
(полски път – общинска собственост). На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Благоевград.
Проектът се намира в стая № 219 в сградата на
Община Благоевград.
5692
3. – Община Бобошево на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Възстановяване на земното покритие
на транзитния газопровод за Гърция при прехода през река Джерман ПК 118 в землището на
с. Блажиево, община Бобошево“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта
в Община Бобошево и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5639
2. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за „Водопровод за
поливна вода с диаметър до ∅ 200 мм от ПИ с
идентификатор 80755.43.2 до ПИ с идентификатор
80755.30.10 по КК и КР на с. Черково, община
Карнобат“. Проектът е изложен в сградата на
Община Карнобат, дирекция „УТ“ – център за
административно и информационно обслужване
на гражданите, ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Карнобат.
5627
13. – Община Мъглиж на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план на обект: „Външно ел.
захранване на ПИ с идентификатор 49494.774.61 в
местност Барите по КККР на гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора“, с възложител
„Корс фиш“ – ЕООД, с управител Росен Тодоров
Николов. Трасето на електропровода започва от
съществуващо ел. табло на стълб № 22 на мрежа
НН изв. В, захранена от ТП 5, ЦЗС „Мъглиж“, извод
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CpН „Септември“, подстанция „Дъбово“, съгласно
становище за присъединяване към електроразпределителната мрежа, преминава през поземлен
имот с идентификатор 49494.774.883 (за местен
път, собственост на Община Мъглиж), поземлен
имот с идентификатор 49494.774.884 (за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на
Община Мъглиж) и достига до поземлен имот с
идентификатор 49494.774.61 (рибарник) в землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж, собственост
на възложителя. Общата дължина на трасето е
421,84 м. Обща площ на сервитута – 717,64 кв. м.
Право на прокарване през общински имоти: дължина – 415,63 м, и площ – 707,07 кв.м.
5668
13а. – Община Мъглиж на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план на обект: „Система
за дъждуване на слънчоглед“ в землището на
с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора“, с възложител „Силмик“ – ЕООД. Системата
за дъждуване на слънчоглед се състои от два
водопроводни клона. Първият клон е с дължина
879 м, сервитут – 3,0 м, и диаметър на тръбата
∅ 160, като трасето му преминава през ПИ с
идентификатори 24342.140.225, 24342.138.216 и
24342.136.214. Вторият клон е с дължина 963 м,
сервитут – 3,0 м, и диаметър на тръбата ∅ 180,
като трасето му преминава през ПИ с идентификатори 24342.136.214 и 24342.140.220 съгласно
одобрената скица-предложение. При изработване
на ПУП – ПП са спазени изискванията на действащата нормативна уредба.
5669
9. – Община Нови пазар на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за ПУП (подробен
устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ 52009.114.23 (земеделска земя) в землището
на гр. Нови пазар, община Нови пазар, с отреждане на имота „за производствени и складови
дейности“, зона „Соп“ със заложени параметри
в съответствие с предвижданията на ОУП, и
ПУП – ПП (парцеларен план) за техническа
инфраструктура – ел. провод, ВиК и пътна връзка, до ПИ 52009.114.23 за частта от трасетата,
попадащи извън урбанизираната територия на
гр. Нови пазар, и ПУП – СПС (специализирана
план-схема) за частта, попадаща в урбанизираната територия. Трасето на пътната връзка
преминава през имоти: 52009.114.246 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, земеделска
територия, публична общинска собственост, ПИ
52009.114.268 – „за местен път“, територия за
транспорт, публична общинска собственост, ПИ
52009.504.114 – „за второстепенна улица“, публична
общинска собственост, урбанизирана територия.
Трасето на ел. провода преминава през имоти:
52009.40.262 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, земеделска територия, публична
общинска собственост, ПИ 52009.54.13 – „нива“,
земеделска територия, частна собственост на
Николай Стефанов. Трасетата на водопровода
и канализацията преминават през имоти: ПИ
52009.114.246 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, земеделска територия, публична
общинска собственост, ПИ 52009.114.268 – „за
местен път“, територия за транспорт, публична
общинска собственост, ПИ 52009.504.115 – „за
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местен път“, територия за транспорт, публична
общинска собственост, ПИ 52009.504.114 – „за
второстепенна улица“, урбанизирана територия,
публична общинска собственост. Проектът е изложен в стая № 101 в сградата на Община Нови
пазар и може да бъде разгледан всеки присъствен
ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, искания и предложения по плана
до кмета на община Нови пазар в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5707
44. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на обслужващ
път до ПИ с идентификатор 06149.44.9, местност
Млечока, по КККР на землище с. Братаница,
община Пазарджик, и издаване на разрешение за
промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 06149.44.11 (НТП – полски път) и ПИ
06149.44.14 (НТП – пасища, мера) в път с трайна
настилка за осъществяване на пътен достъп до
ПИ с идентификатор 06149.44.9, местност Млечока, по КККР на землище с. Братаница, община
Пазарджик, за сметка и отговорност на възложителя, като същевременно се запазят публичният
характер на имотите и собствеността им. Пътният
достъп започва от обслужващата зона на републикански път II-84 „Пазарджик – Велинград“ при
км 2+800 ляво, като пресича последователно ПИ
с идентификатор 06149.44.11 (НТП – полски път);
чрез премостване ПИ с идентификатор 06149.44.13
(НТП – напоителен канал) и ПИ 06149.44.14
(НТП – пасища) до достигане на ПИ с идентификатор 06149.44.9, местност Млечока, по КККР
на землище с. Братаница, община Пазарджик.
Дължината на проектното трасе е около 15 м, а
засегнатата площ е около 2,505 дка – общинска
публична и общинска частна собственост. Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5,
стая № 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
5702
45. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на обслужващ
път до ПИ с идентификатор 15271.79.16, за който
е обособен УПИ III-16 – за търговия и услуги
(проектен), в местност Звъневица по КККР на
землище с. Говедаре, община Пазарджик, и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 15271.202.7
(НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път) в път с трайна настилка за осъществяване на
пътен достъп до ПИ с идентификатор 15271.79.16,
за който е обособен УПИ III-16 – за търговия и
услуги (проектен), в местност Звъневица по КККР
на землище с. Говедаре, община Пазарджик,
за сметка и отговорност на възложителя, като
същевременно се запазят публичният характер
на имотите и собствеността им. Пътният достъп
започва от обслужващата зона на четвъртокласен
път, общинска собственост (ПИ с идентификатор
15271.79.185), разполага се в част от ПИ с идентификатор 15271.202.7 (НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път), общинска публична
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собственост, и след около 27 м премоства напоителен канал (ПИ с идентификатор 15271.79.410),
държавна собственост, до достигане на ПИ с
идентификатор 15271.79.16, за който се провежда
процедура по смяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в местност
Звъневица по КККР на землище с. Говедаре,
община Пазарджик. Дължината на проектното
трасе е около 28 м, а засегнатата площ е около
82 кв. м – общинска публична собственост. Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5,
стая № 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
5703
74. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка с
чл. 150, ал. 1 и 6 от ЗУТ е изработен Комплексен
проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)
с обхват част от кв. 145, 229 и 277 по плана на
гр. Панагюрище с възложител Община Панагюрище. Комплексният проект за инвестиционна
инициатива съдържа следните самостоятелни
съставни части: проект за частично изменение
на подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) с обхват: УПИ І – „За озеленяване“, в кв. 229; УПИ І-4396, УПИ VІ-4347, 4348,
4623 – „За ЖС и гаражи“, и УПИ VІІІ-4350, 4579,
4623 – „За ЖС и гаражи“, в кв. 145; УПИ VІІ4396 – „За гаражи“, УПИ VІІІ-4623 и УПИ ІХ – „За
озеленяване“, в кв. 277, по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище; инвестиционен
технически проект за строеж: „Реконструкция на
пътно кръстовище на ул. Пятигорск – ул. Околовръстен път в кръгово в обхвата на действащата
улична регулация гр. Панагюрище“. Проектът
се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април № 13, ет. 2, стая 202, и
може да се разгледа от заинтересуваните лица.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5585
321. – Община Перник на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 554 от 29.07.2021 г. на Общинския
съвет – Перник, е одобрен проект за изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
на УПИ „За парк“, кв. 1, УПИ III „За музеен комплекс“, кв. 1, УПИ I „За жилищно строителство и
обслужващи дейности“, кв. 290, УПИ II „За архив и
фирмени магазини“, кв. 209, гр. Перник – ЦГЧ. С
плана за регулация се изменят: 1. УПИ „За парк“,
кв. 1, като се проектира нова улица с о.т. 13161315-1313-1312-1309-1308-1307-1317 по съществуващата на място; 2. образува се нов УПИ IV „За
озеленяване, жилищно строителство и обществено
обслужване“, кв. 700, гр. Перник, кв. Драгановец;
3. УПИ III „За музеен комплекс“, кв. 1, УПИ I
„За жилищно строителство и обслужващи дейности“, кв. 290, като се изменя улица с о.т. 70037002-7001-9810-9809-9214; 4. УПИ II „За архив и
фирмени магазини“, кв. 209, гр. Перник – ЦГЧ,
като се заличава улица с о.т. 1217-1216-1215 и се
обособява паркинг по съществуващия на място.
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Предвиждат се паркоместа, включително и такива
за хора с увреждания, в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г.
за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните
територии. Решението се намира в сградата на
общинската администрация: гр. Перник, пл. Св.
Иван Рилски № 1А, ет. 12, стая № 12.
5656
3. – Община Пирдоп на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
нов кабел СрН на нов трафопост в поземлен имот
с идентификатор 56407.138.23 за захранване на
обект: „Други обслужващи дейности – магазин,
складове, кафе, ресторант и автомивка“, намиращи се в Пирдоп, община Пирдоп, Софийска
област. Проектът е изложен за разглеждане в стая
№ 2 в сградата на общинската администрация. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Пирдоп.
5706
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Стража, землище на гр. Плевен,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на
кабелно трасе – НН, водопровод и канал, подземен захранващ газопровод за ПИ с идентификатори 56722.701.322, 56722.701.2439, 56722.701.2438,
56722.701.3325, 56722.701.3320, 56722.701.3323,
56722.701.3328, намиращи се в местността Стража
в землището на гр. Плевен. Проектът се намира в
стая № 98 на общината и може да бъде разгледан
в дните от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до информационния център
при Община Плевен – зала „Катя Попова“.
5643
27. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 361
от 23.08.2021 г. на Общинския съвет „Марица“
е одобрен ПУП – парцеларен план за обект:
„Канализационен клон 1 за дъждовни води и
пречистени промишлени и битово-фекални води с
дължина L=385 м в обхвата на общински ПИ с и.д.
61412.21.18 и 61412.21.165 и канализационен клон 2
за дъждовни води и пречистени промишлени и
битово-фекални води с дължина L=275 м в обхвата на общински ПИ с и.д. 61412.21.25 – стар
(61412.21.246 – нов), и 61412.21.165 по К К на
с. Радиново, местност Кривата нива, община
„Марица“, област Пловдив“, по следата на вариант
единствен, нанесен върху приложения проект на
ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община „Марица“ до Административния
съд – Пловдив.
5605

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

82. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че са одобрени изработените
проекти за изменение на действащия ПУП – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв. 26а и на
УПИ I – „за озеленяване“, в кв. 25 по плана на
гр. Ямбол – кв. Каргон и ПУП – план за улична
регулация (ПУР) между о.т. 79, о.т. 80, о.т. 81,
о.т. 81а, о.т. 87в, о.т. 87б и о.т. 87а, придружени
от план-схема за водоснабдяване и канализация.
Изменението се състои във: промяна на уличната
регулационна граница западно от кв. 26а между
о.т. 79 и о.т. 87а; промяна на уличнорегулационната граница между кв. 26а и УПИ I – за озеленяване, в кв. 25, като отрежда ул. 6 септември
за пешеходна с велоалея между о.т. 79, о.т. 80,
о.т. 81 и о.т. 81а; образуване на шест нови урегулирани поземлени имота в кв. 26а, както следва:
УПИ I-465 (за ПИ с проектен идентификатор
87374.549.465 по к. карта на гр. Ямбол) с отреждане за „Жилищно строителство“, съставлявано
от части от ПИ 87374.549.5, ПИ 87374.549.6 и
ПИ 87374.549.12; УПИ II-470 (за ПИ с проектен
идентификатор 87374.549.470) с отреждане за
„Жилищно строителство“, съставлявано от части
от ПИ 87374.549.6 и ПИ 87374.549.12; УПИ III-466
(за ПИ с проектен идентификатор 87374.549.466)
с отреждане „за Църковен дом“, съставлявано
от: части от ПИ 87374.549.6, ПИ 87374.549.7, ПИ
87374.549.428 и ПИ 87374.549.14; УПИ IV-467 (за
ПИ с проектен идентификатор 87374.549.467) с
отреждане за „Жилищно строителство“, състав
лявано от ПИ 87374.549.10; УПИ V-468 (за ПИ с
проектен идентификатор 87374.549.468) с отреждане за „Жилищно строителство“, съставлявано
от ПИ 87374.549.13 и част от ПИ 87374.549.18;
УПИ VI-469 (за ПИ с проектен идентификатор
87374.549.469) с отреждане за „Жилищно стро
ителство“, съставлявано от ПИ 87374.549.11 и
част от ПИ 87374.549.18; паркиране в границите
на имотите; отреждането на УПИ I – „за озеленяване“, в кв. 25 се запазва. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската админис
трация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5628
Върховният касационен съд, гражданска и
търговска колегия, на основание чл. 289 от ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в
открито съдебно заседание през ноември 2021 г.
ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:
НА 3.11.2021 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3590/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
236/2020 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Джордж Едмунд Даутуейт чрез адвокат Кремена Огнянова, Варна, бул. Съборни 27;
Джулия Евелин Даутуейт чрез адвокат Кремена
Огнянова, Варна, бул. Съборни 27, срещу Ангел
Иванов Нешев чрез адвокат Ивайла Стефанова,
Добрич, ул. Ген. Киселов 3, ет. 3, офис 3; Юлия
Стефанова Нешева чрез адвокат Ивайла Стефанова, Добрич, ул. Ген. Киселов 3, ет. 3, офис 3.
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Четвърто гражданско отделение, 4074/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3315/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Гергана Петрова Гигова чрез адвокат
Венцислав Ортакчиев, София, ул. Цар Самуил 38,
ап. 2, срещу Роза Теофилова Спасова чрез адвокат
Емануил Йорданов, София, ул. Цар Асен 3, ет. 2;
Панка Делчова Вутева чрез адвокат Емануил
Йорданов, София, ул. Цар Асен 3, ет. 2, и трета
страна ЗК „Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни
връх 51Д.
Четвърто гражданско отделение, 4104/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
716/2020 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Кооперация „Земеделска производителна кооперация „Тунжда“ чрез адвокат Гергана
Караджонова Писарова, Свиленград, ул. Александър Стамболийски 9, срещу Стефан Илиев
Георгиев чрез адвокат Таня Георгиева Коларова,
Свиленград, ул. Георги Скрижовски 1, офис 1.
Четвърто гражданско отделение, 401/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1821/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Никодим Георгиев, Варна, бул. Мария
Луиза 21, ет. 2, срещу Детелина Живкова Рафачиери чрез адвокат Светослав Спасов, Аксаково,
ул. Митко Палаузов 45.
Четвърто гражданско отделение, 490/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8497/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Юробанк България“ – АД, като
правоприемник на дейността на клона на „Алфа
банка – клон България“ чрез адвокат Владимир
Илков Павлов, София, бул. Черни връх 33Е,
ет. 4, срещу Петьо Трайчев Антонов чрез адвокат Константин Григоров Перпелиев, София,
ул. Цар Асен 7Б.
НА 8.11.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 4144/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1991/2019 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Павел Стойков Георгиев чрез адвокат
Денка Пенева, Бургас, ул. Успенска 13, ап. 10;
Никола Павлов Георгиев чрез адвокат Денка
Пенева, Бургас, ул. Успенска 13, ап. 10, срещу
Иван Павлов Стойков чрез адвокат Недялка
Атанасова, Бургас, ул. Генерал Гурко 21А, ет. 1;
Руска Георгиева Георгиева, Бургас, кв. Ветрен,
ул. Вежен 45; Костадинка Стойкова Кючукова,
Бургас, кв. Ветрен, ул. Вежен 45.
Второ гражданско отделение, 609/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
975/2020 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Велислав Христов Миленков чрез
адвокат Теодор Тошев, Благоевград, ул. Цар
Иван Шишман 16, партер, срещу Веска Стоянова Малешлийска чрез адвокат Юлия Ангелова,
Благоевград, ул. Братя Миладинови 1-А, вх. Б,
ет. 1, офис 27; Красимира Стоянова Топузова чрез
адвокат Юлия Ангелова, Благоевград, ул. Братя
Миладинови 1-А, вх. Б, ет. 1, офис 27; Магдалена Борисова Боянска, Симитли, ул. Вихрен 1;
Надежда Станкова Боянска, Симитли, ул. Вих
рен 1; Димитрина Станкова Панова, Симитли,
ул. Вихрен 1; Виктор Огнянов Панов, Симитли,
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ж.к. Еленово, бл. 56, ет. 2, ап. 5, и страна Пламен Марков Малешлийски, Симитли, ул. Христо
Смирненски 20.
Второ гражданско отделение, 619/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4833/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Ермила Ц“ – ЕООД (в несъстоятелност), чрез постоянния синдик адвокат Димитър
Петров Шалъфов, София, ул. Граф Игнатиев
44А, ет. 4 – 5, ап. 12, срещу Цветанка Цанкова
Маринова чрез адвокат Николай Николов, София, ул. Лавеле 18А, ет. 6, ап. 17; Георги Русев
Маринов чрез адвокат Николай Николов, София,
ул. Лавеле 18А, ет. 6, ап. 17.
Второ гражданско отделение, 723/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
525/2019 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Димитрия Делчева Милкова, с. Добрич,
област Хасково, ул. Георги Бенковски 2, срещу
Мария Господинова Керанова чрез адвокат Светозар Арнаудов, Пловдив, ул. Фредерик ЖолиоКюри 28, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 1460/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
196/2020 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Пенка Иванова Петрова чрез адвокат
Красимир Иванов, Монтана, ул. Васил Левски
15, ет. 2, срещу Елеонора Йорданова Димитрова,
Монтана, ул. Неофит Рилски 14, ет. 3.
Второ гражданско отделение, 1720/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1044/2019 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Десислава Иванова Данчева чрез адвокат
Женя Недкова, София, ул. Петър Парчевич 15,
ет. 4, офис 11, срещу Антония Петрова Пеева чрез
адвокат Мирослав Христов, София, ул. Св. Иван
Рилски 6, ет. 3, ап. 7; Димитър Дончев Пеев чрез
особен представител Светла Йорданова Стоянова,
Бургас, ул. Жени Патева 2, офис 10.
НА 8.11.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 679/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1136/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Дом Стара Планина“ – АД, чрез
адвокат Лили Матева, Велико Търново, ул. Васил
Левски 15, ет. 9, срещу Ангел Николов Донов и
Кристи Христова Маринова, в качеството им на
посоянни синдици на „КТБ“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10.
Първо търговско отделение, 1071/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2209/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ – АД, София, бул. Г. М. Димитров 1, срещу
Донка Стоянова Митева чрез адвокат Кристина
Лялева, София, ж.к. Манастирски ливади – Б,
бл. 64, вх. Б, партер, офис Б-12.
Първо търговско отделение, 1534/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5755/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Димитър Стефанов Въртигов чрез
адвокат Петко Захариев Илчев, София, бул. Патриарх Евтимий 75, ет. 2, ап. 12, срещу „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност),
чрез синдици Ангел Николов Донов и Кристи
Христова Маринова, София, ул. Граф Игнатиев 10.
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Първо търговско отделение, 2492/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2769/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗАД „Армеец“, София, ул. Стефан
Караджа 2, срещу Васил Тодоров Илиев чрез
адвокат Мария Генчева, София, ул. Граф Игнатиев 14, ап. 2.
Първо търговско отделение, 49/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5058/2019
по описа на Апелативен съд София, подадена
от ЕТ „МТЖ Инвест“ – ЕООД, чрез адвокат
Радослав Миков, София, ул. Любен Каравелов
32, срещу „ДЗИ – Общо Застраховане“ – ЕАД,
София, бул. Витоша 89Б.
НА 9.11.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 974/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
700/2020 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Евгения Лазарова Панчева чрез адвокат
Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А,
ет. 3, офис 9, срещу ЕТ „Боян – Милко Нечев“ чрез
адвокат Искрен Йотов, София, ул. Цар Калоян 6,
хотел „Рила“, офис 411; „Боян 82“ – ООД, чрез
адвокат Искрен Йотов, София, ул. Цар Калоян 6,
хотел „Рила“, офис 411.
Второ гражданско отделение, 1802/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
373/2020 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Светлена Василева Бъчварова, Шумен,
ул. Васил Априлов 46, вх. 2, ап. 26, срещу Виолета
Иванова Димитрова чрез адвокат Елена Христова Христофорова, Шумен, ул. Добри Войников
9 – 13, и трета страна Стоян Павлев Йосифов
чрез адвокат Красимира Петкова, Търговище,
ул. Цар Иван Асен 3, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 1804/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
456/2019 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Богданка Георгиева Жотева чрез адвокат Лидия Станчева, София, ул. Ангел Кънчев 2,
ет. 5, офис 501, срещу Кирил Венков Стоилов чрез
особен представител Виолета Георгиева Тенева,
Костинброд, ул. Детелина 2; Горка Фердинандова
Венкова чрез адвокат Мирослав Цветков, София,
ул. 20 април 20; Силвия Ангелова Войнова чрез
адвокат Мирослав Цветков, София, ул. 20 април
20; Анастасия Ангелова Крумова чрез адвокат
Мирослав Цветков, София, ул. 20 април 20; Танита Ангелова Венкова чрез адвокат Мирослав
Цветков, София, ул. 20 април 20; Йордан Лозанов Манолов чрез особен представител Верка
Цветанова Николова-Любомирова, Костинброд,
ул. Детелина 1В; Петър Лозанов Тодоров, София, ж.к. Разсадника Коньовица, бл. 12, вх. Ж,
ет. 7, ап. 191; Илияна Григорова Стоева, Петърч,
община Костинброд, ул. Камчия 19; Николай
Найденов Григоров, Костинброд, ул. Охрид 2,
вх. А, ет. 1, ап. 2; Григор Найденов Григоров,
Костинброд, ул. Охрид 2, вх. А, ет. 1, ап. 2; Матей Ценков Венков, София, ж.к. Люлин, бл. 108,
вх. 2, ап. 49; Румен Павлов Стоилов, Петърч,
община Костинброд, ул. Христо Ботев 21; Ева
Димитрова Венкова, Костинброд, ул. Охрид 2,
вх. А, ап. 2; Василка Ангелова Стоилова, Петърч,
община Костинброд, ул. Христо Ботев 23; Пламен
Стоилчов Стоилов, Петърч, община Костинброд,
ул. Христо Ботев 23; Александър Стоилчов Сто-
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илов, Петърч, община Костинброд, ул. Христо
Ботев 23; Маргарита Лозанова Рашкова, София,
ул. Христо Ковачев 7; Росица Миронова Ценкова,
Костинброд, ул. Еделвайс 17; Снежина Ценкова
Ценкова, Костинброд, ул. Еделвайс 17; Бонка
Лозанова Янева, София, ул. Добруджански край
1, вх. А, ет. 4, ап. 12; Катя Славчева Тодорова,
София, ж.к. Дружба, бл. 308, вх. А, ет. 1, ап. 3;
Грета Александрова Киркова, София, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 131, вх. Б, ет. 7, ап. 52; Людмил
Александров Тодоров, София, ж.к. Белите брези,
ул. Звъника 1, ет. 5, ап. 24; Маргарита Александрова Фърчалова, София, ж.к. Дружба, бл. 308,
вх. А, ет. 1, ап. 3; Виолета Радкова Венкова,
Костинброд, ул. Обединена 124; Лили Бойкова
Венкова, Костинброд, ул. Обединена 124; Антония
Бойкова Василева, Костинброд, ул. Обединена
124; Елена Иванова Александрова, София, ж.к.
Надежда 2, бл. 203, вх. Б, ет. 3, ап. 13; Снежанка
Иванова Гюр, София, ж.к. Надежда 2, бл. 203,
вх. Б, ет. 2, ап. 11; Мариана Иванова Божилова, София, ж.к. Надежда 2, бл. 203, вх. Б, ет. 3,
ап. 12; Иван Александров Иванов, София, ж.к.
Света Троица, бл. 374, вх. Б, ет. 3, ап. 30; Елена
А лександрова Иванова, с. Михалци, община
Павликени, ул. Четиридесет и трета 16.
НА 9.11.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4059/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
285/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Валентина Людмилова Ангелова чрез
адвокат Мирослав Ангелов, Бургас, ул. Пиротска
26, ет. 1, ап. 1, срещу Айвар Ринатович Мухтаров
чрез адвокат Пламен Жоров Ченголов, Бургас,
ул. Цар Иван Шишман 20, ет. 2, офис 7; „Цам
Балкан Инвест“ – ООД, чрез особен представител
Соня Скъпиева-Тодорова, Бургас, ул. Шейново 61.
Четвърто гражданско отделение, 480/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5371/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Любомир Димитров Рашев чрез
адвокат Яна Даскалова, София, ул. Марко Балабанов 4А, вх. Б, ет. 3, ап. 5, срещу Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 597/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
374/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Карине Андраниковна Колева чрез адвокат Валентина Стефанова,
Варна, ул. Поп Харитон 15, партер.
Четвърто гражданско отделение, 622/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
423/2019 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Застрахователно дружество
„Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб
43, срещу ЗАД „ОЗК – Застраховане“ – АД, чрез
адвокат Тодор Тодоров, София, ул. Уилям Гладстон 20 – 22, ет. 6, офис 18; МБАЛ „Д-р Тота
Венкова“ – АД – Габрово, чрез адвокат Николай
Миланов, Габрово, ул. Успех 1, ет. 5; Калина
Красимирова Ташева, малолетна, действаща
чрез своята майка и законен представител Цанка
Христова Христова чрез адвокат Светозар Манев,
София, ул. Княз Борис І № 156, ет. 4, ап. 9.
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Четвърто гражданско отделение, 757/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4682/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Централен депозитар“ – АД, чрез
адвокат Илиян Беслемешки, София, ул. Женева
7, срещу Теодора Димитрова Аламурова-Мичева
чрез адвокат Елена Петрова, София, ул. Цар
Асен 1, ет. 2; „БГ Проинвест“ – АД, чрез адвокат
Наталия Кумпикова, София, ул. Арх. Георги Ненов 4, офис 2, партер; Инвестиционен посредник
„Карол“ – АД, чрез адвокат Ива Велева, София,
ул. Златовръх 1; Агенция за публичните предприятия и контрол, София, ул. Врабча 23.
Четвърто гражданско отделение, 998/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3118/2020 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Незабравка Иванова Стоева, София,
ул. Опълченска, бл. 42А, вх. А, ап. 2, срещу Висш
съдебен съвет, София, ул. Екзарх Йосиф 12.
Четвърто гражданско отделение, 1040/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2400/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Електроразпределение Север“ – АД,
чрез адвокат Лила Мачева, Варна, бул. Мария
Луиза 21, ет. 2, срещу Вяра Николова Михайлова
чрез адвокат Димитър Стоянов, Варна, ул. Иван
Драсов 2, ет. 1, офис 2.
Четвърто гражданско отделение, 1545/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2515/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Владислав Георгиев Георгиев чрез адвокат
Бойка Пенева, София, бул. Христо Смирненски 6,
ет. 3, ап. 6; Веню Димитров Венков чрез адвокат
Бойка Пенева, София, бул. Христо Смирненски 6,
ет. 3, ап. 6, срещу „Гама Вест“ – ЕООД, чрез адвокат Иван Алексов, Бистрица – община София,
ул. Ягода 17.
Четвърто гражданско отделение, 1701/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2648/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Мюмюн Махмуд Чолак чрез адвокат
Метин Ибрямов, София, ул. Георги Сава Раковски
99, срещу Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
НА 10.11.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 491/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
517/2019 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Йорданка Любенова Стефанова чрез
адвокат Елена Петкова, Пазарджик, ул. Петко
Машев 9, ет. 2, офис център 1, офис 11, срещу
Захарин Любенов Стефанов чрез адвокат Пенка
Ангелова Гостева, Пазарджик, ул. Цар Самуил
28, кантора 21; Надежда Иванова Стефанова чрез
адвокат Пенка Ангелова Гостева, Пазарджик,
ул. Цар Самуил 28, кантора 21.
НА 11.11.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1544/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2450/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Надежда Георгиева, София, ул. Триадица 6, ет. 2, срещу Зоя Николова Ангелова чрез
адвокат Цветан Диловски, Варна, бул. Владислав
Варненчик 79.
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Трето гражданско отделение, 3299/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
52/2020 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Борислав Петров Попов чрез адвокат
Николай Островски, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 61, ап. 13; Красимир Любомиров
Грънчаров чрез адвокат Николай Островски,
София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 61, ап. 13;
Венета Димитрова Перелова чрез адвокат Николай Островски, София, бул. Евлоги и Христо
Георгиеви 61, ап. 13, срещу „Банка ДСК“ – АД,
София, ул. Московска 19.
Трето гражданско отделение, 687/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
104/2020 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат
Светозар Златанов, София, ул. Неофит Рилски
57, срещу Смаил Ибрямов Смаилов чрез особен
представител Мария Тайчева, Ямбол, ул. Жорж
Папазов 14, кантора 203; Емине Юсуфова Смаилова чрез особен представител Мария Тайчева,
Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, кантора 203.
Трето гражданско отделение, 702/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1791/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Никодим Георгиев, Варна, бул. МарияЛуиза 21, ет. 2, срещу Димо Господинов Станчев чрез адвокат Венцислав Герджиков, Варна,
ул. Георги Раковски 24.
Трето гражданско отделение, 978/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
162/2020 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Общинско предприятие „Общинско
обслужване“ чрез адвокат Мариан Гервазиев, Перник, ул. Райко Даскалов 1, ет. 4, офис 13Б, срещу
Аделина Валентинова Атанасова чрез адвокат
Анжела Асенова, Перник, ул. Черешово топче 2.
Трето гражданско отделение, 1500/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3581/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Николай Банков, Варна, бул. МарияЛуиза 21, ет. 2, срещу Светла Николова Николова
чрез адвокат Красимир Димов Тодоров, Варна,
ул. Георги Живков 22, (партер – вътрешен двор).
НА 15.11.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 462/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4791/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Вихрен билдинг“ – АД, чрез адвокат Татяна Терзийска, София, район „Средец“,
ул. Добруджа 2, ет. 1; „Джи Си Ар“ – ЕАД, чрез
адвокат Татяна Терзийска, София, район „Средец“, ул. Добруджа 2, ет. 1, срещу „КТБ“ – АД (в
несъстоятелност), със синдици Ангел Николов
Донов и Кристи Христова Маринова, София,
ул. Граф Игнатиев 10.
Първо търговско отделение, 2317/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
606/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Мини Марица – изток“ – ЕА Д,
Раднево, ул. Георги Димитров 13, срещу Ангел
Николов Донов и Кристи Христова Маринова,
синдик на „КТБ“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10.
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НА 16.11.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 158/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3692/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Емил Петров Тренев чрез адвокат
Христо Трандев, София, ул. Граф Игнатиев 23;
Виктор Емилов Тренев чрез адвокат Христо
Трандев, София, ул. Граф Игнатиев 23; Емануела
Емилова Тренева чрез адвокат Христо Трандев,
София, ул. Граф Игнатиев 23, срещу Столична
община, София, ул. Московска 33.
Първо гражданско отделение, 189/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1239/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Иванка Петрова Иванова чрез адвокат
Валерия Христова Градинарска, Бургас, ул. Гурко
9, ет. 5; Николай Киров Киров чрез адвокат Минка
Андреева Колева, Карнобат, ул. Тодор Каблешков
6; Полина Красимирова Иванова чрез адвокат
Светла Христова Гонкова-Трайкова, Бу ргас,
ул. Пиротска 29, срещу Дилян Миленов Колев
чрез адвокат Бердж Масис Хаджолян, Варна,
ул. Цар Асен 11А; Йорданка Христова Димова чрез
адвокат Светла Христова Гонкова-Трайкова, Бургас, ул. Пиротска 29; Стефка Тодорова Георгиева
чрез адвокат Светла Христова Гонкова-Трайкова,
Бургас, ул. Пиротска 29; Антон Миленов Колев
чрез адвокат Бердж Масис Хаджолян, Варна,
ул. Цар Асен 11А.
Първо гражданско отделение, 223/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1642/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Адванс – Спас Костадинов“ – ООД,
чрез адвокат Стоян Ставру, Айтос, ул. Цар Освободител, бл. 8, вх. В, ет. 1, ап. 2; Спас Кирилов
Костадинов чрез адвокат Стоян Ставру, Айтос,
ул. Цар Освободител, бл. 8, вх. В, ет. 1, ап. 2;
Мария Димова Костадинов чрез адвокат Стоян Ставру, Айтос, ул. Цар Освободител, бл. 8,
вх. В, ет. 1, ап. 2, срещу Живко Стаматов Лечев
чрез адвокат Атанас Пройчев Тасков, Бургас,
ул. Сливница 31, ет. 1; Диана Иванова Лечева
чрез адвокат Атанас Пройчев Тасков, Бургас,
ул. Сливница 31, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 958/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
440/2020 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Трудово-производителна кооперация „Витас“
чрез адвокат Миролюб Монов, Луковит, ул. Възраждане 63, срещу „Агро Бул Трейд“ – ЕООД,
чрез адвокат Северина Лозанова, Ловеч, пл. Тодор
Кирков 1, к-с Драката, вх. Б, ет. 1, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 1102/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
381/2020 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Румяна Стефанова Райчева чрез
адвокат Диана Хитова, София, ул. Алабин 34,
срещу Иван Николов Миладинов чрез адвокат
Георги Минчев, София, ул. Стефан Караджа 22,
ет. 2, ап. 9.
Първо гражданско отделение, 1186/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
437/2020 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Александър Михайлов Александров
чрез адвокат Елена Силвестърова, София, ул. Богатица 20, вх. Б, ет. 1, ап. 5; Надежда Огнянова
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Александрова чрез адвокат Елена Силвестърова,
София, ул. Богатица 20, вх. Б, ет. 1, ап. 5, срещу
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, София,
бул. Цариградско шосе 159.
НА 16.11.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2062/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5322/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „АКТ Софт“ – АД, чрез адвокат
Илиян Беслемешки, София, ул. Парчевич 27; „Риана“ – ЕООД, чрез адвокат Илиян Беслемешки,
София, ул. Парчевич 27, срещу Администрацията
на Министерския съвет на Република България чрез адвокат Елеонора Сергиева, София,
пл. Света Неделя 4, ет. 4, и трета страна „ЦАПК
Прогрес груп“ – АД, София, бул. Шипченски
проход 69А; „Инвестбанк“ – АД, София, бул. България 85; „ЦАПК Прогрес“ – ООД, Асеновград,
ул. Драва 44.
НА 17.11.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1393/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
843/2020 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Илия Николов Илиев чрез адвокат Марияна Узунова, Благоевград, ул. Тодор
Александров 41, ет. 3, срещу Ивайла Кемалова
Мутишева чрез адвокат Рангел Бараков, Благоевград, ул. Крали Марко 1; „Бул систем“ – ЕООД,
чрез управителя Атанас Георгиев Желязков чрез
адвокат Михаела Попсавова, София, ул. Л. Каравелов 68, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 1403/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3765/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от сдружение с нестопанска цел с
наименование „А мериканск и у ниверситет в
България“ чрез адвокат Елена Иванова, София,
бул. Цар Освободител 8А, ет. 4, АД „Джингов,
Гугински, Кючуков и Величков“; Столична община чрез адвокат Росен Воденичаров, София,
ул. Бистрица 7, вх. А, срещу Американски университет в България чрез адвокат Елена Иванова,
София, бул. Цар Освободител 8А, ет. 4; Иван
Илиев Цеков чрез адвокат Димитър Стефанов
Караиванов, София, бул. Патриарх Евтимий 66,
вх. А, ет. 1, ап. 3; Ирина Иванова Цекова чрез
адвокат Димитър Стефанов Караиванов, София,
бул. Патриарх Евтимий 66, вх. А, ет. 1, ап. 3; Геор
ги Димитров Павлов, Банкя, ул. Васил Левски
6, и трета страна Галя Кирилова Цекова, София,
ул. Георги Войтех 1; Кристина Петрова Яначкова,
София, ж.к. Света Троица, бл. 174, вх. В, ет. 5,
ап. 173; Миланка Балева Спасова, с. Гривица,
ул. Марица 4; Спас Петров Спасов, с. Гривица,
ул. Марица 4.
Първо гражданско отделение, 1576/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1359/2020 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Нели Иванова Янчева чрез адвокат
Мария Димитрова Райчева, Стара Загора, ул. Цар
Калоян 52, вх. А, ет. 2, ап. 3, срещу Димо Георгиев
Димов чрез адвокат Милена Иванова Георгиева,
Стара Загора, ул. Захарий Княжески 71, ет. 2, офис
13; Дончо Георгиев Димов чрез адвокат Милена
Иванова Георгиева, Стара Загора, ул. Захарий
Княжески 71, ет. 2, офис 13.
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Първо гражданско отделение, 1606/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2797/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Светлана Гочева Пенева чрез адвокат Мая
Пеева Върбанова и адвокат Велислав Върбанов,
Варна, ул. Ангел Кънчев 3, срещу Богомил Иванов
Василев чрез адвокат Гергана Петрова Николова, Провадия, ул. Александър Стамболийски 12;
Ивелина Стоянова Василева чрез адвокат Галина
Георгива Стоянова, Провадия, ул. Александър
Стамболийски 12.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2088/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
171/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от ЗАД „ОЗК Застраховане“ – АД, София, ул. Света София 7, ет. 5, срещу Ива Живкова
Янакиева чрез адвокат Милен Тенев, Хасково,
ул. Преслав 31, офис 7; Милен Георгиев Янакиев
чрез адвокат Милен Тенев, Хасково, ул. Преслав 31, офис 7; Дафинка Димова Янакиева чрез
адвокат Милен Тенев, Хасково, ул. Преслав 31,
офис 7; Георги Кирилов Янакиев чрез адвокат
Милен Тенев, Хасково, ул. Преслав 31, офис 7;
Донка Михова Вътева чрез адвокат Милен Тенев, Хасково, ул. Преслав 31, офис 7; Живко
Стойчев Бонев чрез адвокат Милен Тенев, Хас
ково, ул. Преслав 31, офис 7; Мадлена Атанасова
Щерева чрез адвокат Кирил Керанов, Хасково,
ул. Васил Друмев 16, офис 7; Антон Латев Щерев
чрез адвокат Кирил Керанов, Хасково, ул. Васил
Друмев 16, офис 7; Лилиан Антонова Щерева
чрез адвокат Кирил Керанов, Хасково, ул. Васил
Друмев 16, офис 7; Атанаска Митева Георгиева
чрез адвокат Кирил Керанов, Хасково, ул. Васил Друмев 16, офис 7; Атанас Нанчев Атанасов
чрез адвокат Кирил Керанов, Хасково, ул. Васил
Друмев 16, офис 7.
НА 18.11.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1205/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10481/20 09 по оп иса на С офи йск и г ра дск и
съд, подадена от Мариола Ангелова Гарибова,
София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 235, вх. И, ет. 4,
ап. 154; Александър Александров Гарибов, София,
ж.к. Гоце Делчев, бл. 235, срещу Нели Николова
Колева чрез адвокат Маргарита Славова Калайджиева, София, бул. Александър Стамболийски 84, ет. 10, офиси 54 – 55; ЗАД „ДЗИ“, София,
бул. Цар Освободител 6; „БКС – Средец“ – АД,
София, пл. Петко Р. Славейков 7, вх. Б, ет. 1;
Столична община, София, ул. Московска 33; ДЗИ
„Животозастраховане“ – ЕАД, София, бул. Цар
Освободител 6.
Първо гражданско отделение, 1061/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
645/2018 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Емилия Димитрова Тасева чрез адвокат
Благойка Ангелова Божкова, Радомир, пл. Свобода 10, срещу Хараламбос Герасимос Тзанетатос
чрез адвокат Ексения Методиева Колева, София,
бул. Витоша 1А, ет. 2, кантора 223.
Първо гражданско отделение, 1328/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
250/2020 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Калин Иванов Антонов чрез адвокат Генади
Маринов Дишев, София, ул. Княз Борис Първи
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№ 99, ет. 3, срещу държавата чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройство,
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19; Национална спортна академия „Васил Левски“ чрез
адвокат Николай Димитров Димитров, Бургас,
ул. Патриарх Евтимий 50; „Милион 2010“ – ЕООД,
чрез адвокат Никола Иванов, Несебър, ул. Св.
св. Кирил и Методий 57, офис 1.
Първо гражданско отделение, 1518/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
744/2020 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Мария Нешова Дранчилова чрез
адвокат Петя Ангелова-Арбалиева, Панагюрище,
ул. Стефан Финджеков 7, срещу Дидка Нешева
Найденова чрез адвокат Георги Манев, Панагюрище, ул. Георги Бенковски 6.
Първо гражданско отделение, 1594/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
360/2020 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от „Сортови семена – Вардим“ – ЕАД,
чрез изпълнителния директор Светлозар Иванов
Дичевски чрез адвокат Георги Гашаров, Плевен,
ул. Ресен 8-Б-4, срещу Донко Цолов Донков чрез
особен представител Севда Чипинска, Кнежа,
ул. Никола Петков 11, ет. 2, стая 2; Иванка
Ангелова Пешунова чрез особен представител
Севда Чипинска, Кнежа, ул. Никола Петков 11,
ет. 2, стая 2; Петър Костов Атанасов чрез особен
представител Севда Чипинска, Кнежа, ул. Никола
Петков 11, ет. 2, стая 2; Стефчо Тодоров Даков
чрез особен представител Севда Чипинска, Кнежа, ул. Никола Петков 11, ет. 2, стая 2; Марушка
Кирилова Ботева чрез адвокат Румен Димитров
Митев, Кнежа, ул. Огнян Михайлов 2, вх. А;
Стефка Кирова Конярска, Враца, ж.к. Дъбника,
бл. 32, вх. Е, ет. 4, ап. 94; Данаил Тодоров Даков,
София, ж.к. Бъкстон, бл. 4, вх. Д, ет. 2, ап. 57;
Стефка Иванова Цолова, с. Студено буче, община
Монтана, ул. Боровец 8; Цоло Иванов Цолов,
с. Челопек, община Враца, ул. Йолковица 11;
Георги Иванов Цолов, с. Челопек, община Враца, ул. Йолковица 11; Красимир Тодоров Костов
чрез особен представител Севда Чипинска, Кнежа, ул. Никола Петков 11, ет. 2, стая 2; Цветан
Кръстев Младенов, с. Челопек, община Враца,
ул. Йолковица 11.
Първо гражданско отделение, 2040/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
452/2020 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Младен Давидов Пехливанов чрез
адвокат Димитър Кисьов, Смолян, бул. България
26А, срещу Венцислав Давидов Пехливанов чрез
адвокат Лилян Сираков, Смолян, бул. България
20А, ет. 4, ап. А08.
НА 22.11.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 312/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3837/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „АГП Дивелопмънт“ – АД, чрез
адвокат Валери Таков, София, ул. Коста Лулчев
58А, срещу „Корпоративна търговска банка“ – АД
(в несъстоятелност), чрез синдици Ангел Николов Донов и Кристи Христова Маринова, София,
ул. Граф Игнатиев 10.
Първо търговско отделение, 763/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1818/2019 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от Ангел Николов Донов и Кристи
Христова Маринова в качеството им на синдици на „КТБ“ – АД (в несъстоятелност), София,
ул. Граф Игнатиев 10, срещу „Доминус“ – ЕООД,
гр. Стамболийски, ул. Христо Смирненски 2,
и трета страна „Омега Агро Инвест“ – ЕООД,
Пловдив, ул. Дунав 5.
Първо търговско отделение, 1324/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
74/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Вемас 7“ – ЕООД, чрез адвокат Милена
Топузова, Пловдив, ул. Райко Даскалов 72, ет. 2,
офис 13, срещу Ангел Николов Донов и Кристи
Христова Маринова в качеството им на синдици на „Корпоративна търговска банка“ – АД (в
несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10.
Първо търговско отделение, 1529/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
344/2019 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Агроин-БГ“ – ООД, чрез
адвокат Димитър Филипов, София, ул. Димитър
Манов 33, ет. 2, офис 6, срещу Андрей Петьов
Монов, Буковлък, ул. Латинка 4; „Марин и Марин“ – ООД, чрез адвокат Петър Тачев, Пловдив, бул. Четвърти януари 34, офис 11; „Марица
олио“ – АД, Пазарджик, ул. Христо Касабвелев 3.
Първо търговско отделение, 1934/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3761/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Десислава Андреева Василева чрез
адвокат Елена Силвестърова, София, ул. Богатица 20, вх. Б, ет. 1, ап. 5; Васил Симеонов
Василев чрез своята майка и законен представител Десислава Андреева Василева чрез адвокат
Елена Силвестърова, София, ул. Богатица 20,
вх. Б, ет. 1, ап. 5; Десислава Андреева Василева
като майка и законен представител на Натали
Симеонова Василева чрез адвокат Елена Силвестърова, София, ул. Богатица 20, вх. Б, ет. 1,
ап. 5, срещу „Екофорсис“ – ЕООД, чрез адвокат
Атанаска Лесичкова, София, ул. Дамян Груев
10 – 12, ет. 6, офис 27.
НА 22.11.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 660/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9366/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от Анна Михайлова Зашева чрез адвокат
Николай Карагьозов, София, ул. Ралевица 83,
вх. А, ет. 1, ап. 1; Иван Пламенов Зашев чрез
адвокат Николай Карагьозов, София, ул. Ралевица
83, вх. А, ет. 1, ап. 1, срещу Михаил Самуилов
Евтимов чрез адвокат Христо Ценов Каленски,
София, ул. Пиротска 56, ет. 3, ап. 5, и страна
Дирекция „Социално подпомагане – Младост“,
София, ж.к. Младост 1, бивша 29 ОДЗ; Дирекция „Социално подпомагане – Сердика“, София,
бул. Княгиня Мария-Луиза 88.
Четвърто гражданско отделение, 874/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
623/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Юробанк България“ – АД, чрез
адвокат Делян Манчев, София, ул. Хан Аспарух
54, ет. 4, офис 9; Любомир Иванов Гологанов чрез
адвокат Чавдар Николов Държиков, София, кв.
Симеоново, ул. 82 № 2, ж.к. Св. Мария-Магдалена, къща № 22.
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Четвърто гражданско отделение, 953/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
311/2020 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Върховен административен съд, София,
бул. Александър Стамболийски 18, срещу Иван
Йорданов Идакиев чрез адвокат А лександър
Кашъмов, София, ул. Пиротска 56, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1032/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2785/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Лила Мачева, Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, Адвокатско дружество „Величков,
Желязков и Партньори“, срещу Живка Миткова
Пометкова чрез адвокат Даниела Илиева, Варна,
ул. Цар Петър 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1081/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
983/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Адвансд Куолити Сървисис“ – ЕООД,
Несебър, к.к. Слънчев бряг-Запад, кв. Чайка, к-с
„Мида“, срещу Етажна собственост „Мида“ чрез
адвокат Петър Атанасов, Несебър, ул. Иван Вазов
21, ет. 2, Адвокатска кантора „Петър Атанасов“.
НА 22.11.2021 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3512/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3754/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Андрей Вангелов Йорданов чрез адвокат Стоян Терзийски, София, ул. Пиротска 56,
ет. 2, срещу Венислава Димитрова Исуска чрез
адвокат Мариана Рачева, Русе, ул. Фердинанд 4;
Ирина Димитрова Исуска чрез адвокат Мариана
Рачева, Русе, ул. Фердинанд 4.
Четвърто гражданско отделение, 4103/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16847/2019 по описа на Софийски градски съд,
подадена от 203 ПЕГ „Свети Методий“, София,
ул. Пчела 21, срещу Силвия Петкова Драйчева
чрез адвокат Росица Славчева, София, ул. Позитано 8, ет. 1, офис 110.
Четвърто гражданско отделение, 9/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1643/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратурата на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Илиян Костадинов
Велков чрез адвокат Паулина Китанова, София,
бул. Витоша 86, ет. 1, офис 4.
Четвърто гражданско отделение, 663/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16553/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Евелина Кирилова Бельовска-Пет
кова чрез адвокат Борислав Ганчев, София,
ул. Денкоглу 15А, ет. 3, ап. 5, срещу Медицински университет – София, бул. Академик Иван
Евстатиев Гешов 15, ет. 12, София.
Четвърто гражданско отделение, 785/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3983/2019 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез
адвокат Александър Тонев, София, ул. Дунав 12,
ет. 2, срещу Севдалина Станкова Колева чрез адвокат Калин Козладеров, Бургас, ул. Цар Асен 7,
ет. 2; Анна Моско Станкова чрез адвокат Калин
Козладеров, Бургас, ул. Цар Асен 7, ет. 2.
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Четвърто гражданско отделение, 1116/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
390/2020 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Електроразпределение Север“ – АД, чрез адвокат Елеонора Караиванова, Русе, пл. Средец 1,
ет. 5, кантора 507, срещу Димо Иванов Димов
чрез адвокат Явор Попов, Русе, ул. Църковна
независимост 3, офис 4.
Четвърто гражданско отделение, 1944/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
731/2020 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Георги Христов Чепелев чрез адвокат
Радостина Гъркова, Варна, бул. Осми приморски
полк 76, срещу Мариела Николова Ралчева чрез
адвокат Мирослава Гачева, Стара Загора, ул. Сава
Силов 66, ет. 1, ап. 1.
НА 23.11.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3723/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1679/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Меглена Савова Лолова чрез адвокат
Владимир Александров Данев, Варна, ул. Страхил
войвода 14, партер, срещу „Инфра Експерт“ – АД,
чрез адвокат Наско Станев, Варна, ул. Кръстю
Мирски 17, и страна Веселина Иванова Карамешева-Генчева, София, ж.к. Младост 3, бл. 368,
вх. 1, ет. 8, ап. 23.
Трето гражданско отделение, 1035/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
65/2020 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Атанас Борисов Атанасов чрез адвокат Мария
Генова, Враца, ул. Лукашов 14, стая 5, срещу Димитрина Миткова Николова чрез адвокат Теодора
Захариева, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 5, офис 502.
Трето гражданско отделение, 1304/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16758/2019 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Венета Атанасова Вълкова чрез
адвокат Мария Тодорова, София, ул. Позитано
8, ет. 4, кантора 413, срещу „Би шеърд“ – ООД,
чрез адвокат Николина Ценкова, София, ул. Позитано 37, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 1462/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1996/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Веселина Маринова, Варна, бул. МарияЛуиза 21, ет. 2, срещу Добри Стоянов Иванов
чрез адвокат Йордан Панов, Велико Търново,
ул. Цанко Церковски 38В, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 1509/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
334/2020 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Мария Вълчева Николова чрез процесуален представител Николай Христов, Габрово,
бул. Стефан Караджа 7, ап. 15, срещу Иван Ангелов Ванков чрез адвокат Иванка Баева, Габрово,
ул. Скобелевска 28А, ет. 3, ап. 13.
НА 23.11.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1078/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
761/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Мария Иванова Стоилова, Говедаре – община Пазарджик, ул. Двадесет и осма
33; Лазаринка Методиева Стоилова лично и със
съгласието на майка є Мария Иванова Стоилова
чрез адвокат Георги Бойков Христов, София,
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ул. Кадемлия 1, ет. 3; Яна Методиева Стоилова
лично и със съгласието на майка є Мария Иванова
Стоилова чрез адвокат Георги Бойков Христов,
София, ул. Кадемлия 1, ет. 3; Тонка Методиева
Стоилова лично и със съгласието на майка є
Мария Иванова Стоилова чрез адвокат Георги
Бойков Христов, София, ул. Кадемлия 1, ет. 3,
срещу Застрахователна компания „Лев Инс“, София, бул. Черни връх 51Д, и трета страна Филип
Стоянов Генов чрез адвокат Владимир Василев
Секулов, Пазарджик, ул. Никола Фурнаджиев
7, вх. А, ет. 2.
Второ търговско отделение, 1895/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
241/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Стела Маринова Жекова в качеството
є на синдик на „Палас-27“ – ЕООД (в несъстоятелност), Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 3,
офис 3, срещу Десислава Григорова Петрова
чрез адвокат Елена Филева, с. Куклен – община
„Родопи“, ул. Свобода 8; „Палас 27“ – ЕООД (в
несъстоятелност), чрез адвокат Андрей Атанасов,
Пловдив, бул. Марица 154А, ет. 3, офис 8А.
Второ търговско отделение, 2016/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
602/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Виктор Евгениев Котенко чрез адвокат
Светослав Спасов, Аксаково, ул. Митко Палаузов
45, срещу „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат
Габриела Димитрова, София, бул. Александър
Малинов 51, вх. 5, ет. 7, ап. 15.
НА 24.11.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3698/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2592/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Драгомир Иванов Драгиев чрез адвокат Александър Кръстанов, Бургас, ул. Захари
Стоянов 89, срещу Боян Радостинов Големанов
чрез адвокат Теодор Кебеджиев, Бургас, ул. Съг
ласие 16.
Трето гражданско отделение, 391/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2778/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Лила Цветанова Мачева, Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу Бончо Димитров Димов
чрез адвокат Стилян Тодоров Андреев, Варна,
ул. Хан Кубрат 9, вх. Б/В.
Трето гражданско отделение, 513/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
247/2020 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Борислав Недялков Геронтиев, Шумен,
ул. Съединение 119А, офис 5, срещу Атанас Марков
Лунгов чрез адвокат Борислав Борисов, Шумен,
ул. Д. Войников 9 – 13, ет. 3, офис 32.
Трето гражданско отделение, 997/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2343/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Лила Мачева, Варна, бул. Мария-Луиза
21, ет. 2, срещу Христо Илиев Николов чрез адвокат Ренета Колева Стойчева, Варна, ул. Поп
Харитон 10, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 1054/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1881/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Пламен Тунчев Тунчев чрез адвокат
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Красимир Димив Тодоров, Варна, ул. Георги
Живков 22, (партер – вътрешен двор), срещу
„Електроразпределение Север“ – АД, чрез адвокат
Николай Митков Банков, Варна, бул. МарияЛуиза 21, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 1136/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
421/2020 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Борислав Илиев Михайлов чрез адвокат
Здравка Йонова, Оряхово, ул. В. Левски 17, срещу
Ина Ангелова Михайлова чрез адвокат Албена
Стефчова Коцанкова-Христова, Враца, ул. Христо
Ботев 43.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1645/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
292/2019 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Свинекомплекс Зимен“ – АД, чрез
адвокат Симеон Бешков, София, ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3, срещу Аена Пламенова
Драгова в качеството си на законен представител
на Борислава Бориславова Николова, Пловдив,
ул. Лясковец 7, ет. 2, ап. 8; Аена Пламенова
Драгова в качеството си на законен представител
на Пресиана Бориславова Николова, Пловдив,
ул. Лясковец 7, ет. 2, ап. 8; Аена Пламенова
Драгова в качеството си на законен представител на Биляна Бориславова Николова, Пловдив,
ул. Лясковец 7, ет. 2, ап. 8.
Второ търговско отделение, 1803/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
345/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Главболгарстрой“ – АД, чрез адвокат
Димитър Иванов Данаилов, София, ул. Княз Борис
І № 98А, срещу „Бора“ – ЕООД, чрез адвокат
Николай Стойнов, София, бул. Княгиня МарияЛуиза 19, ет. 1, офис 5.
НА 25.11.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1395/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
824/2019 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Диян Георгиев Велков чрез адвокат
Надежда Георгиева Римпева, Якоруда, ул. Цар
Борис ІІІ № 85, срещу Елена Иванова Балабанска
чрез адвокат Пенко Ненов, Благоевград, ул. Пере
Тошев 6; Елена Иванова Балабанска в качеството
си на майка и законен представител на Гергана
Диянова Велкова чрез адвокат Пенко Ненов,
Благоевград, ул. Пере Тошев 6; Елена Иванова
Балабанска в качеството си на майка и законен
представител на Йоана Диянова Велкова чрез
адвокат Пенко Ненов, Благоевград, ул. Пере
Тошев 6.
Четвърто гражданско отделение, 2125/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
320/2019 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от „Долината на билките“ – ЕООД, чрез адвокат
Мила Кирилова Николова, София, ул. Съборна 5,
ет. 3, срещу Николай Петров Раев чрез адвокат
Мариета Любомирова Красналиева, Русе, ул. Духовно възраждане 11 (вход откъм ул. Баба Тонка).
Четвърто гражданско отделение, 85/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
449/2020 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Мадлена Дончева Иванова чрез
адвокат Росица Красимирова Иванова, Плевен,
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ул. Димитър Константинов 23А, ет. 5, офис 512;
Радослав Дамянов Енчев със съгласието на своята
майка и законен представител Мадлена Дончева
Иванова чрез адвокат Росица Красимирова Иванова, Плевен, ул. Димитър Константинов 23А,
ет. 5, офис 512, срещу Дамян Илиев Енчев чрез
адвокат Любомир Ненов, Плевен, ул. Димитър
Константинов 23А, ет. 2, офис 9, и страна ДСП,
отдел „Закрила на детето“ – Плевен, пл. Иван
Мендиликов 8, Плевен.
Четвърто гражданско отделение, 837/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5849/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратурата на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Димитър Николаев
Митков чрез адвокат Зорница Алексеева Гъркова,
София, ул. Хан Аспарух 54, ет. 4, ап. 8.
НА 25.11.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4776/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
812/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Васил Василев Тошев чрез адвокат
Катина Бончева, Пловдив, ул. Хан Кубрат 1,
Делови център Пловдив, ет. 6, офис 606, срещу
Окръжен съд Кюстендил, Кюстендил, ул. Гороцветна 31, и контролираща страна Върховна
касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 445/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
338/2020 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Аня Минчева, Велико Търново, ул. Рафаил Попов 14, срещу Георги Йорданов Илиев
чрез адвокат Николай Илчев, Велико Търново,
ул. Хан Аспарух 5.
Трето гражданско отделение, 617/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3726/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Петър Веселинов Григоров чрез адвокат
Мариана Трифонова Брага, София, ул. Славянска
5, ет. 5, офис 30 – 32; Пенка Петрова Григорова
чрез адвокат Мариана Трифонова Брага, София,
ул. Славянска 5, ет. 5, офис 30 – 32, срещу Ваня
Илиева Белкова чрез адвокат Христина Тошкова,
София, бул. Мадрид 9, ет. 2; Николай Антонов
Белков чрез адвокат Христина Тошкова, София,
бул. Мадрид 9, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 811/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
530/2020 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Аслан Али Палабуюк чрез адвокат Николай
Якимов Якимов, Плевен, ул. Братя Бъкстон 5,
ет. 3, офис 22; Гюнехар Исмаилова Палабуюкова
чрез адвокат Николай Якимов Якимов, Плевен,
ул. Братя Бъкстон 5, ет. 3, офис 22, срещу Али
Асланов Палабуюков, Плевен, ул. Емил Димитров
57; Рени Павлинова Дишева чрез адвокат Мая
Цолова Божилска, Плевен, ул. Братя Бъкстон 5,
ет. 3, офис 19.
НА 25.11.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1317/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4123/2018 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от „Б. П. Лизинг“ – АД, чрез адвокат
Радослав Миков, София, бул. Н. Й. Вапцаров 55,
Офис парк Експо 2000, Сграда Фаза ІV, ет. 1,
срещу Ангел Николов Донов и Кристи Христова
Маринова в качеството им на синдици на „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10.
Първо търговско отделение, 1932/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5899/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Златка Георгиева Любенова-Крамарска
чрез адвокат Любомир Томов, София, ул. Г. С.
Раковски 145, вх. В, ет. 3, ап. 11; Стоян Николов
Крамарски чрез адвокат Любомир Ценков Томов,
София, ул. Г. С. Раковски 145, вх. В, ет. 2 НП,
ап. 11; Марко Николов Крамарски чрез адвокат
Любомир Томов, София, ул. Г. С. Раковски 145,
вх. В, ет. 3, ап. 11, срещу Кирил Хараламбиев
Боларов чрез адвокат Николета Киркова, София,
ул. Позитано 7, ет. 4, офис 14.
Първо търговско отделение, 2012/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1364/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Юнаййтед Травъл Ейджънси“ – ЕООД,
с управител Калина Иванова Димитрова чрез адвокат Теодор Тодоров, София, ул. Цар Шишман 5,
вх. А, ет. 1 (надпартерен), срещу Министерството
на земеделието, храните и горите на Република
България, София, бул. Христо Ботев 55.
Първо търговско отделение, 2027/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4871/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Параскева Лешова Михайлова чрез
адвокат Десислава Йовчева, София, ул. Бистрица
9, офис 4; Цветелина Стоянова Михайлова чрез
адвокат Десислава Йовчева, София, ул. Бистрица 9, офис 4; Димитър Стоянов Михайлов чрез
адвокат Десислава Йовчева, София, ул. Бистрица 9, офис 4, срещу Гаранционен фонд, София,
ул. Граф Игнатиев 2.
Първо търговско отделение, 2490/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4118/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Янко Иванов Стоянов чрез адвокат
Чавдар Пенчев, София, ул. Университетска 15,
вх. 1, ет. 1, офис 1, срещу ДЗИ „Общо застраховане“ – ЕАД, София, бул. Витоша 89Б.
5623
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Фондация „Гринберг“, ЕИК 2085966183, с адрес: Пловдив, ул. Райчо
Даскалов № 53, ет. 1, офис 1, с което се обжалва
Правилникът за организацията и дейността на
клубовете за пенсионери и инвалиди на територията на община Царево, приета с Решение № 75
по протокол № 9 от 8.05.2008 г. на ОбС – Царево.
По делото е образувано адм. д. № 2215/2021 г.
5683
Административният съд – Ямбол, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Районна прокуратура – Ямбол,
на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Ямбол,
приета от Общинския съвет – Ямбол, с Решение
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№ XXІІІ-22 от 22.04.2021 г., по което е образувано
адм. д. № 255/2021 г. по описа на Административния съд – Ямбол, насрочено за 21.10.2021 г. от 10 ч.
5700
Софийският градски съд, ГО, I – 30 състав,
уведомява Стефано Палма – италиански гражданин, с последен известен адрес – Италия, 00040
Ардеа, гр. Рим, Виале Пиаве 22, сега с неизвестен
адрес, че по гр. д. № 6727/2020 г. по описа на
Софийския градски съд, гражданско отделение,
I – 30 състав, е постановено Решение № 4400 от
21.07.2020 г., като му указва, че може да се яви в
канцеларията на съда за получаване на съдебните
книжа в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5708
Ардинският районен съд уведомява в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответницата Ирина Михайловна Кучеренко,
гражданка на Украйна, родена на 14.10.1979 г., с
неизвестен адрес в чужбина и без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България,
да се яви в канцеларията на Районния съд – Ардино, за да получи препис от исковата молба и
приложенията към нея по гр. д. № 111/2021 г. по
описа на съда, заведено от Мюмюн Тахир Ахмед
с ЕГН 6712282421 от област Кърджали, община
Ардино, с. Бял извор, за развод – чл. 49, ал. 1 от
СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните
книжа в указания срок, съдът ще є назначи особен
представител на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК.
5622
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
LVІІІ състав, съобщава на Володимир Михайлович
Бейчук, роден на 27.07.1970 г., с последен адрес
гр. Свети Влас, ж.к. Меджик Дриймс, махала
Юрта под път № 1, ет. 5, ап. Д, че има заведено
гр.д. № 942/2021 г. от „Лев Инс“ – АД. Указва на
ответника Володимир Михайлович Бейчук, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в Районния съд – Бургас,
ул. Александровска № 101, за връчване на препис
от исковата молба и приложенията към нея, в
противен случай съдът ще ги счита за редовно
връчени и ще бъде назначен особен представител.
5645
Районният съд – Варна, гражданско отделение,
46 състав, призовава Ингрид Хомо Мононгул,
гражданка на Филипините, родена на 7.03.1988 г.,
сега с неизвестен адрес – ответница по гр. дело
№ 20213110110880 по описа за 2021 г. на ВРС,
46 състав. Указва на ответницата Ингрид Хомо
Мононгул, гражданка на Филипините, родена на
7.03.1988 г., че в двуседмичен срок от публикацията в „Държавен вестник“ същата следва да
се яви в деловодството на съда за получаване на
преписи от исковата молба, подадена от Стефан
Тихомиров Добрев, по гр.д. № 20213110110880 по
описа за 2021 г. на ВРС, 46 състав. Указва на ответницата Ингрид Хомо Мононгул, гражданка на
Филипините, родена на 7.03.1988 г., в случай че
в двуседмичен срок от публикацията не се яви в
деловодството на съда за получаване на преписи
от исковата молба и приложенията, ще є бъде назначен особен представител на разноски на ищеца.
Указва на ответницата Ингрид Хомо Мононгул,
гражданка на Филипините, родена на 7.03.1988 г.,
че съгласно чл. 40 ГПК страната, която живее
или замине за повече от един месец в чужбина,
е длъжна да посочи лице в седалището на съда,
на което да се връчват съобщенията – съдебен
адресат, ако няма пълномощник по делото в
Република България. Същото задължение имат
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и законният представител, попечителят и пълномощникът на страната. Когато лицата по ал. 1
не посочат съдебен адресат, всички съобщения
се прилагат към делото и се смятат за връчени.
Съгласно чл. 41 ГПК страната, която отсъства
повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж є е връчено
съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия
си адрес; същото задължение имат и законният
представител, попечителят и пълномощникът
на страната, а според ал. 2 при неизпълнение
на задължението по ал. 1 всички съобщения се
прилагат към делото и се смятат за връчени.
5687
Районният съд – Карлово, гражданско направление, III гр. състав, призовава Удожи Оби,
роден на 16.12.1989 г., гражданин на Нигерия,
гр. Лагос, с неизвестен адрес, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда за получаване
на препис от искова молба и доказателства за
отговор по чл. 131 ГПК като ответник по гр. д.
№ 20215320101171/2021 г., заведено от Силвия
Кръстева Кръстева, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК,
като му се назначи особен представител.
5699
Районният съд – Карнобат, уведомява Али
Менгене, роден на 2.07.1978 г., с неизвестен адрес
в чужбина и без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, че има качеството
на ответник по гр. д. № 900/2021 г. по описа на
Районния съд – Карнобат, образувано по предявен
от Селвет Юсеинова Дормушева иск за развод,
като съдът му указва, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в деловодството на Районния съд – Карнобат, за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК
ведно с исковата молба и приложенията към нея.
5631
Санданският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
ответника Рамазан Капай, роден на 4.07.1994 г.,
гражданин на Република Албания, без регистриран
постоянен и настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на
Районния съд – гр. Сандански, за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея по
гр.д. № 931/2021 г. по описа на съда, заведено от
Александрина Благоева Стоилова от с. Игралище,
община Струмяни, за развод. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК.
5650
Софийският районен съд, III гражданско
отделение, 91 състав, призовава в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Тимъти Глин Уест, роден на 28.04.1980 г.,
гражданин на Съединените американски щати,
сега с неизвестен адрес, да се яви в канцеларията
на Софийския районен съд, за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея по
гр. д. № 23328/2021 г. по описа на съда, заведено
от Моника Живкова от гр. София, по чл. 44, т. 3
във връзка с чл. 49, ал. 1 от СК, чл. 53 във връзка
с чл. 318 от ГПК. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
5640
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ДЪРЖАВЕН

Софийският районен съд, 172 състав, ІІ ГО,
е завел гр.д. № 17993/2016 г. със страни: „Банка
ДСК“ – ЕАД, и Дзинтар Каулинс – гражданин
на Република Латвия, с личен номер 300386-11016
съгласно международен паспорт № LV3412856,
като документите по делото се намират в деловодството на 172 състав на СРС, ІІ ГО.
5641
Софийският районен съд, ГО, 170 състав, съобщава на Еленица Бузукли, родена на 2.11.1945 г.,
с адрес: Гърция, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в канцеларията на Софийския районен
съд – бул. Цар Борис ІІІ № 54, за връчване на
книжа като ответница по гр.д. № 2857/2021 г.,
заведено от „Топлофикация София“ – ЕАД.
5644
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 3 от ТЗ с разпореждане № 179 от
20.09.2021 г. по т.д. № 20215200900121 от 2021 г.
призовава кредиторите на „Автотранс-1“ – ООД
(н), ЕИК 112600655, да се явят в открито съдебно
заседание за разглеждане на искането по чл. 679,
ал. 1 от ТЗ – за отмяна решение на събрание
на кредиторите на „Автотранс-1“ – ООД (н),
взето на 14.07.2021 г., подадено от длъжника в
производството по несъстоятелност (т.д. № 192
от 2019 г. на същия съд) – „Автотранс-1“ – ООД
(н) – гр. Панагюрище. Заседанието ще се проведе
на 19.10.2021 г. от 9,30 ч. в сградата на Съдебната
палата – Пазарджик, ул. Хан Крум № 3.
5689

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българско дружество по мануална медицина
на вертеброгенните заболявания“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 13.11.2021 г. в 10 ч. в к.к. Слънчев
бряг, община Несебър, област Бургас, почивна станция на МС, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за периода
2017 – 2020 г.; 2. приемане на нова редакция
на устава на сдружението (чл. 11, 13, 23, 24, 32,
34) съгласно приетите решения; 3. приемане на
нови членове на сдружението; 4. избор на УС
и председател; 5. разни. Поканват се членовете
да присъстват лично. Материалите за общото
събрание са на разположение в седалището на
сдружението. При липса на кворум събранието
ще се проведе на същата дата в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
5704
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Младежко сдружение – Бъл
гария“, София, на основание чл. 23 от устава
на сдружението във връзка с чл. 26, ал. 1 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.11.2021 г.
от 18 ч. в София, ул. Кърниградска № 2, вх. Б,
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ет. 4, ап. 8, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет на сдружението
за дейността на „Младежко сдружение – България“; 2. финансов отчет на управителния съвет;
3. приемане на бюджет на сдружението за 2022 г.;
4. избор на членове на управителния съвет и на
нови членове на сдружението; 5. обсъждане и
приемане на промени в устава нa сдружението; 6.
разни. В случай че не се явят необходимият брой
членове, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе от 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита редовно
независимо от броя на явилите се членове.
5694
1. – Управителният съвет на „Научно-техниче
ски съюз по лесотехника“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на 25.11.2021 г. в
15 ч. в София, ЛТУ, бул. Климент Охридски № 10,
зала № 20, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклад за дейността на „Научно-технически
съюз по лесотехника“ през 2020 г.; 2. приемане на
годишен финансов отчет за 2020 г. на „Научнотехнически съюз по лесотехника“; 3. приемане на
план за дейността и бюджет на „Научно-технически
съюз по лесотехника“ за 2021 г.; 4. изменения и
допълнения в устава; 5. освобождаване на членовете
на управителния съвет и избор на членове на нов
управителен съвет; 6. разни. Представителството
е: всяко научно-техническо дружество на „Научнотехнически съюз по лесотехника“ избира по пет
делегати с право на глас за участие в общото съб
рание. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
5693
1. – Управителният съвет на Териториал
ната организация на Научно-техническите съ
юзи – Перник, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 19 от устава свиква общо събрание на
28.10.2021 г. в 16 ч. в Регионалния исторически
музей – Перник, ул. Физкултурна № 2, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за периода октомври 2016 г. – септември 2021 г.;
2. отчет на контролния съвет; 3. приемане на
бюджет; 4. избор на ръководни органи на ТО на
НТС; 5. приемане на решения на общото събрание.
Общото събрание е делегатско съгласно чл. 17,
ал. 4 от устава при норма на представителство
1 делегат на 10 членове. При липса на кворум
съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5732
Поправка. Редакцията на „Държавен вестник“
прави следната поправка в обявление № 5632
(ДВ, бр. 80 от 2021 г., стр. 158): вместо „Институтът по филология и социология при БАН“ да
се чете „Институтът по философия и социология
при БАН“.
5758
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