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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 1 октомври 2021 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на Републиката
 Указ № 255 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Смирненски, община Ветово, област Русе, на
27 февруари 2022 г.
 Указ № 256 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Илийно,
община Омуртаг, област Търговище,
на 27 февруари 2022 г.
Министерски съвет
 Постановление № 308 от 29 септември 2021 г. за одобряване на
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.
 Постановление № 309 от 29 септември 2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на
Министерството на външните работи
за 2021 г.
 Постановление № 310 от 29 септември 2021 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и
инициативните комитети заплащат
предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните
регионални центрове при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
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 Постановление № 311 от 29 септември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването
за 2021 г.
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Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние
(Кодекс BCH)

6

Министерство
на здравеопазването
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти
39
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
39
Министерство
на околната среда
и водите
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене
на публични регистри
39

С Т Р.
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 255
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Смирненски, община Ветово, област
Русе, на 27 февруари 2022 г.
Издаден в София на 24 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
5774

УКАЗ № 256
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Илийно, община Омуртаг, област
Търговище, на 27 февруари 2022 г.
Издаден в София на 27 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
5788

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308
ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за издръжка по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. в размер до
8 426 800 лв., както следва:
1. по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Охрана на съдебната
власт“ – 3 000 000 лв.;

2. по „Политика в областта на изпълнение
на наказанията“, бюджетна програма „Затвори – изолация за правонарушителите“ –
5 426 800 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2021 г. по централния
бюджет в частта за допълващи и компенсиращи
мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1,
ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1 да се увеличат
утвърдените показатели по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2021 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5,
т. 2 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
5826

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309
ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на външните работи за
2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на външните работи за
2021 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на активната двустранна
и многост ранна дип ломац и я“, бюд жет на
програма „Меж дународно сътрудничество
за развитие и хуманитарни въпроси“, със
100 000 лв.;
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2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на публичната дипломация“,
бюджетна програма „Публични дейности“,
със 100 000 лв.
Чл. 2. Министърът на външните работи
да извърши налагащите се от чл. 1 промени
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2021 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
5827

С Т Р. 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310
ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети
заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални
центрове при произвеждането на изборите
за президент и вицепрезидент и за народни
представители на 14 ноември 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните
комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия
и Българското национално радио и техните
регионални центрове при произвеждането на
изборите за президент и вицепрезидент и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.,
както следва:

1. Телевизионни предавания:
ТЕЛЕВИЗИОНЕН
КАНАЛ

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

ЧАСОВИ
ПОЯС

Клип
*****

ЦЕНА
Предизборен
Интер- Портрет/
репортаж
вю***
анкета
(хроника)*
60 се120 се90 секунди
кунди
кунди

до 30 секунди
08:00-09:00
980
17:00-18:00
820
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК
20:30-21:30
2 255
23:00-24:00
1 650
БНТ 1
1 980**
250
1 250
08:00-09:00
1 100
17:00-18:00
905
СЪБОТА – НЕДЕЛЯ
20:30-21:30
2 450
22:30-23:30
1 200
08:00-09:00
250
17:00-18:00
300
БНТ 2
ПОНЕДЕЛНИК – НЕДЕЛЯ
300*
600*
20:30-22:00
350
23:00-00:30
220
08:00-09:00
180
17:00-18:00
250
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК
20:30-21:30
300
23:00-24:00
200
БНТ 4
08:00-09:00
180
17:00-18:00
250
СЪБОТА – НЕДЕЛЯ
20:30-21:30
300
22:30-23:30
200
* Забележка : Цената за предизборен репортаж (хроника), портрет и анкета по БНТ1 включва и цена за изработка, а по
* Забележка : Цената за предизборен репортаж (хроника), портрет и анкета по БНТ1 включва и цена за изработка, а по
БНТ2 само за излъчване на заснети вече материали.
БНТ2 само за излъчване на заснети вече материали.
**Забележка : Ако платеният репортаж (хроника) е с продължителност до 60 секунди цената се намалява с 30%.
**Забележка : Ако платеният репортаж (хроника) е с продължителност до 60 секунди цената се намалява с 30%.
***Забележка: Цената за интервю се изчислява линейно за всяка следваща минута.
***Забележка: Цената за интервю се изчислява линейно за всяка следваща минута.
****Забележка : Цената за агитационен клип над 30 секунди се изчислява по следната коефициентна скала:
****Забележка : Цената за агитационен клип над 30 секунди се изчислява по следната коефициентна скала:
Продължителност
Продължителност
в секунди
в секунди
31-40
31-40
41-50
41-50

Коефициент
Коефициент
към 30 секунди
към 30 секунди
130%
130%
160%
160%

БНТ2
за
излъчване
вече
материали.
**Забележка
Ако
платеният
репортаж
(хроника)
е с линейно
продължителност
до 60 секунди
цената се намалява с 30%.
***Забележка:
Цената
зазаснети
интервю
се
изчислява
за всяка следваща
минута.
БНТ2
самосамо
за:излъчване
нана
заснети
вече
материали.
**Забележка
: Ако
платеният
репортаж(хроника)
(хроника) ее сс продължителност
додо
6060
секунди
цената
се намалява
с 30%.
**Забележка
: Ако
платеният
репортаж
продължителност
секунди
цената
се намалява
с 30%.
***Забележка:
Цената
за интервю
се изчислява
за всякасеследваща
минута.
****Забележка
: Цената
за агитационен
клиплинейно
над 30 секунди
изчислява
по следната коефициентна скала:
***Забележка: Цената за интервю се изчислява линейно за всяка следваща минута.

***Забележка: Цената за интервю се изчислява линейно за всяка следваща минута.
С
Т Р. 4
Д Ънад
РКоефициент
Ж
А В Е Нсе изчислява
ВЕСТН
К
****Забележка
: ЦенатаПродължителност
за агитационен клип
30 секунди
поИследната
коефициентна скала:
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секунди
към30
30секунди
секундисе изчислява по следната коефициентна скала:
****Забележка : Цената завагитационен
клип над

****Забележка : Цената
за агитационен
клип
над 30130%
секунди се изчислява по следната коефициентна скала:
31-40
Продължителност
Коефициент

Продължителност
Коефициент
в секунди
към
30 секунди
41-50
160%
в секунди
към
30 секунди
Продължителност
Коефициент
31-40
130%200%
51-60
в секунди
към 30
секунди
31-40
130%
41-5061-70
160%250%
41-50
160%
31-40
130%
51-60
200%
51-60
200%
41-50
160%
*****Забележка : Цената
за агитационни клипове
с дължина над 70 секунди се изчислява линейно, като за разликата след 7061-70
250%
61-70цената на 70 секунди.
250%
51-60
200%
а секунда за база се взема

*****Забележка
: Цената
заза
агитационни
дължинанад
над7070секунди
секунди
изчислява
линейно,
за разликата
след 7061-70
250%сс дължина
*****Забележка
: Цената
агитационниклипове
клипове
се се
изчислява
линейно,
като като
за разликата
след 70а секунда
за база
се се
взема
цената
а секунда
за база
взема
ценатанана70
70секунди.
секунди.
*****Забележка : Цената за агитационни клипове с дължина над 70 секунди се изчислява линейно, като за разликата след 70Всички цени са в български лева и без включен ДДС.
а секунда за база се взема цената на 70 секунди.

2. Стойност на агитационни клипове и хроники по програмите на Българското национално
Всички
цени
в българскилева
леваиибез
безвключен
включен ДДС.
Всички
цени
са всабългарски
ДДС.
радио
(БНР):

Агитационен клип
Всички цени са в български лева и без включен ДДС.

Хроника

цена до 30 сек.

Часови пояс

цена за 60 сек.

Програма
"Хоризонт"

Програма
"Христо
Ботев"

06:00 – 10:00

250,00 лв.

90,00 лв.

35,00 лв.

10:00 – 15:00

150,00 лв.

65,00 лв.

35,00 лв.

15:00 – 20:00

200,00 лв.

80,00 лв.

25,00 лв.

20:00 – 00:00

70,00 лв.

40,00 лв.

25,00 лв.

Регионални Програма Регионални
програми "Хоризонт" програми

400,00 лв.

165,00 лв.

300,00 лв.

130,00 лв.

* Радио Кърджали излъчва в часовия пояс до 20:00 ч. (08:00 ч. – 09:00 ч. и 13:00 ч. – 14:00 ч. предаване на
турски език, не се допуска агитация).
** Цените за агитационни клипове не включват цена за изработка. Максимална продължителност
на агитационен клип – до 1 минута.
*** Максимална продължителност на хроника – до 3 минути.

ЦЕНА ЗА ИЗРАБОТКА НА АГИТАЦИОННИ КЛИПОВЕ ЗА БНР:
– в гр. София – 250 лв.;
– извън гр. София – 125 лв.
3. Диспут и интервю:

Часови пояс

Диспут

Интервю с кандидат депутат

/цена за 1 минута/

/цена за 1 минута/

Програма
"Хоризонт"

Програма
"Христо
Ботев"

06:00 – 15:00

120,00 лв.

80,00 лв.

45,00 лв.

200,00 лв.

90,00 лв.

40,00 лв.

15:00 – 00:00

100,00 лв.

70,00 лв.

35,00 лв.

160,00 лв.

80,00 лв.

30,00 лв.

Регионални Програма
програми "Хоризонт"

Програма
"Христо
Ботев"

Регионални
програми

4. Други форми:
Тематични рубрики
Репортаж / Визитка
цена за 1 минута

Часови пояс

Кратък фийчър
цена за 1 минута
Програма
Програма
Регионални
"Христо
"Хоризонт"
програми
Ботев"

Програма
"Хоризонт"

Програма
"Христо Ботев"

Регионални
програми

06:00 - 10:00

300,00 лв.

175,00 лв.

125,00 лв.

330,00 лв.

192,00 лв.

137,00 лв.

10:00 - 15:00

200,00 лв.

140,00 лв.

110,00 лв.

220,00 лв.

154,00 лв.

121,00 лв.

15:00- 20:00

150,00 лв.

125,00 лв.

90,00 лв.

165,00 лв.

137,00 лв.

99,00 лв.

20:00 - 00:00

100,00 лв.

90,00 лв.

60,00 лв.

110,00 лв.

121,00 лв.

66,00 лв.

Блиц интервю
цена за 1 минута
Програма
"Хоризонт"

Програма
"Христо
Ботев"

Регионални
програми

250,00 лв.

112,50 лв.

50,00 лв.

200,00 лв.

100,00 лв.

37,50 лв.

* Цените за хроника, диспут, интервю, визитка, репортаж, кратък фийчър включват и цена за изработка.
** Продължителност на „Репортаж“, „Визитка“ и „Блиц интервю“ – от 1 до 3 минути.
*** Продължителност на „Кратък фийчър“ – от 1 до 5 минути.
**** Продължителност на „Интервю“ – от 3 до 15 минути.
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5. Банери, ПР публикации, специално студио и подкаст на интернет страницата на Българското национално радио:
Банер позиции
ПР публикации
300/250 px
начална
страница на база
CPM

Платформа "Аз избирам"
Радио Благоевград

до 4 снимки и
1 вграден линк

728/90 px

вътрешни
страници
"Аз избирам"
на база CPM

начална
страница на
база CPM

вътрешни
страници
"Аз избирам"
на база CPM

аудио до 5 мин. видео до 5 мин.
и 1 вграден
и 1 вграден
линк
линк

Текст

Текст

Текст

(до 2500
символа)

(до 2500
символа)

(до 2500
символа)

20,00 лв.

10,00 лв.

30,00 лв.

20,00 лв.

300,00 лв.

350,00 лв.

400,00 лв.

8,00 лв.

6,00 лв.

13,00 лв.

10,00 лв.

230,00 лв.

250,00 лв.

300,00 лв.

Радио Бургас

8,00 лв.

6,00 лв.

13,00 лв.

10,00 лв.

110,00 лв.

150,00 лв.

200,00 лв.

Радио Варна

10,00 лв.

8,00 лв.

15,00 лв.

12,00 лв.

110,00 лв.

150,00 лв.

200,00 лв.

Радио Видин

10,00 лв.

8,00 лв.

15,00 лв.

12,00 лв.

110,00 лв.

150,00 лв.

202,00 лв.

Радио Кърджали

7,00 лв.

5,00 лв.

12,00 лв.

9,00 лв.

110,00 лв.

150,00 лв.

203,00 лв.

Радио Пловдив

9,00 лв.

7,00 лв.

14,00 лв.

11,00 лв.

230,00 лв.

250,00 лв.

300,00 лв.

Радио Стара Загора

7,00 лв.

5,00 лв.

12,00 лв.

9,00 лв.

110,00 лв.

150,00 лв.

200,00 лв.

Радио "Христо Ботев"

8,00 лв.

6,00 лв.

13,00 лв.

10,00 лв.

350,00 лв.

400,00 лв.

450,00 лв.

Радио "Хоризонт"

10,00 лв.

8,00 лв.

15,00 лв.

12,00 лв.

350,00 лв.

400,00 лв.

450,00 лв.

Радио Ш умен

15,00 лв.

10,00 лв.

25,00 лв.

20,00 лв.

110,00 лв.

150,00 лв.

200,00 лв.

* ПР публикацията е във видимата част на съответната страница до 24 часа от публикуването, след
което остава в редакционния поток до 12.11.2021 г.
** Всички банери и видеоматериали се предоставят в готов вид от кандидатите и не трябва да надхвърлят 10 мегабайта.
*** В цената на аудиоматериалите е включена и изработка. При предоставяне на готов материал
цената не се променя.
**** Рекламата в сайтовете на БНР се закупува на база цена на 1000 импресии (СРМ) за съответния
интернет сайт по официалните цени, определени от БНР.
***** Надценка за позициониране на ПР публикация на първа страница на сайт – 50%.

ПОДКАСТ
/до 10 мин./
"Аз избирам"
600 лв.

Страници на всички РРС
300 лв.

Общи условия за прилагане на тарифите
на БНР:
· За Експресна поръчка (направена след
14,30 ч. на деня, предхождащ излъчването)
+ 20 %.
· Рекламни агенции не могат да сключват
договори по тази тарифа с БНР, както и да
ползват отстъпки.
· Всички цени са в лева без ДДС.
· При недостиг на гарантирани импресии
банерът остава видим до приключване на
кампанията или до достигане на гарантираните импресии, но не по-късно от 12.11.2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 197 от Изборния кодекс.
§ 2. Постановлението влиза в сила на
29 септември 2021 г.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
5828

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311
ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 38 880 000 лв. по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2021 г. с цел закупуване на лекарствения
продукт Veklury (INN Remdesivir) за лечение
на COVID-19.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2021 г. по централния
бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на промоцията, превенцията и контрола на

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

общественото здраве“, бюджетна програма
„Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5,
т. 4, буква „в“ и ал. 7 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
5829

МИНИСТ ЕРСТ ВА И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

НА

МИНИСТЕРСТВО

КОДЕКС
ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО
НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ
ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ
(КОДЕКС
BCH)
КОДЕКС

за конструкцията и оборудването
на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние
(Приет с Резолюция MEPC 20(22) на Комитета по опазване на морската среда
BCH) на 5 декември 1985 г.
на Международната(Кодекс
морска организация
(Приет с Резолюция MEPC 20(22)
на заКомитета
по опазване
на морската среда на МеждународВ сила
Република България
от 6 април 1987г.)
ната морска организация на 5 декември 1985 г. В сила за Република България от 6 април 1987 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, от Конвенцията за Международната морска организация относно
функциите на Комитета,
Като отбелязва резолюция MEPC 16(22), с която прие изменения на приложението към
Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от
кораби, 1973 г. (Протокола от 1978 г.), за да станат задължителни разпоредбите на Международния
кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно
състояние (Кодекс IBC) и Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни
химикали в наливно състояние (Кодекса BCH) съгласно Международната конвенция за
предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с Протокола от 1978 г.
(MARPOL 73/78),
Като отбелязва също така, че Кодекс BCH беше приет от Асамблеята с резолюция А.212
(VII) и впоследствие включи десет набора от изменения, приети от Комитета по морска
безопасност,
Като взе предвид предложения текст на Кодекс BCH, който включва изменения от гледна
точка на замърсяването на морето, разработен от Комитета в изпълнение на резолюция 15 на
Международната конференция за замърсяването на морската среда от 1973 г.,

1.

Приема Кодекс BCH, чийто текст е представен в приложението към настоящата

резолюция, за целите на Анекс II към MARPOL 73/78;

2.

Отправя искане към генералния секретар да предаде копие от настоящата резолюция

заедно с текста на Кодекс BCH на всички членове на Организацията и на всички страни по
MARPOL 73/78, които не са членове на Организацията.

С“ в колона b“.
2

В текста на първото изречение думите „и вредни“ се добавят между думите „опасни“ и

.2

намаляване на крайбрежните места за отдих.“

В текста на параграф 1.4.15 след думите „пропиленов оксид“ се добавят думите „и смеси на

.4

опасност за човешкото здраве; и

увреждане на живите ресурси;

.4
.3
Определения

здраве
или причиняване
на замърсяване
на морските храни;
намаляване
на крайбрежните
места за отдих.“

.1
.3

Вредно течно вещество означава всяко вещество, посочено в допълнение II

С или D.“
3

съгласно разпоредбите на правило 3(4) от това приложение като попадащо в категория А, В,

към
С
илиАнекс
D.“ II на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби
3
от 1973 г., изменена с Протокола към нея от 1978 г. (MARPOL 73/78), или временно оценено

„1.4.16А разпоредбите
Вреднона
течно
вещество
всяко вещество,
посоченов вкатегория
допълнение
II
А, В,
съгласно
правило
3(4) отозначава
това приложение
като попадащо

от 1973 г., изменена с Протокола към нея от 1978 г. (MARPOL 73/78), или временно оценено

Към текста
се добавят
определения:
към Анекс
II на следните
Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

„1.4.16А

процента“.

етиленов
и пропиленов
оксид с тегловно съдържание на етиленов оксид не повече от 30
Към
текстаоксид
се добавят
следните определения:

В текста на параграф 1.4.15 след думите „пропиленов оксид“ се добавят думите „и смеси на

процента“.

1.4 Определения
етиленов
оксид и пропиленов оксид с тегловно съдържание на етиленов оксид не повече от 30

1.4

увреждане на живите ресурси;
биоакумулиране
със съпътстващ
опасност за човешкото
здраве; и риск за водните организми или човешкото

.2

които се разглеждат
в настоящия
Кодекс,наса:
здраве
или причиняване
замърсяване на морските храни;

„1.3.2 Опасностите,
свързани с химични
и другириск
вещества,
отнасящи
се до морската
среда,
.1
биоакумулиране
със съпътстващ
за водните
организми
или човешкото

Към текста
нов параграф
1.3.2,Кодекс,
както следва:
коитосе
седобавя
разглеждат
в настоящия
са:

„1.3.2 Опасностите, свързани с химични и други вещества, отнасящи се до морската среда,

вмъкват думите „отнасящи се до човешкия живот“.

Към
текста
се добавя
нов параграф
1.3.2,а както
следва:
Текстът
на 1.3
се обозначава
като 1.3.1,
в първия
ред между думите „вещества“ и „разглеждани“ се

1.3 Опасности
вмъкват
думите „отнасящи се до човешкия живот“.

Текстът на 1.3 се обозначава като 1.3.1, а в първия ред между думите „вещества“ и „разглеждани“ се

околната среда в случай на случайно изпускане.“.

„химични“,
като се добавят думите „с) продукти, които могат да представляват опасност за
1.3
Опасности

1.2.1

околната среда в случай на случайно изпускане.“.

ВЕСТНИК

попадащи в категория А, В или С и идентифицирани като такива чрез вписване на „А, В или

в правило 1(1) от Анекс II към него, които извършват превоз на вредни течни вещества,

„За целите на MARPOL 73/78 кодексът се прилага само за химикаловози, както е определено

Към текста се добавя следното изречение:

В текста думите „в съседство“ се заменят с думите „заобикалящата среда“.

В текста думите „или вредни“ се добавят между думите „опасни“ и „химични“.

1.1 Цел

В текста след думата „опасни“ се добавят думите „и вредни“.

Параграф 8

изменена с Протокола към нея от 1978 г. (MARPOL 73/78).“

В текста на първото изречение думите „и вредни“ се добавят между думите „опасни“ и

Обхват

1.2 Обхваткато се добавят думите „с) продукти, които могат да представляват опасност за
„химични“,

1.2.1

1.2

ДЪРЖАВЕН

към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г.,

аспектите за предотвратяване на морското замърсяване за целите на изпълнението на Анекс II

прие с резолюция MEPC ... (22) Кодекс BCH с разширено приложно поле, за да се включат

среда от 1973 г. Комитетът по опазване на морската среда на своята двадесет и втора сесия

„7 В отговор на Резолюция 15 на Международната конференция за замърсяването на морската

Параграф 7 се заменя със следното:

Параграф 7

В текста след думата „опасни“ се добавят думите „и вредни“.

Параграф 1

КОДЕКС
за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно
състояние
(Кодекс BCH)
(Кодекс BCH, който ще бъде приложен към резолюция MEPC,
ще включва изброените по-долу изменения)
Предговор

ПРИЛОЖЕНИЕ

БРОЙ 82
С Т Р. 7

„Товари, остатъци от товари или смеси, съдържащи товари, които реагират по опасен
начин с други товари, остатъци или смеси, трябва:“

резолюция MEPC 18(22) и изменени от Организацията.“

В текста след думите „разпространява същото до“ се добавят думите „други страни по

Еквиваленти

„Тази разпоредба за преустройство не се прилага за изменение на кораб, посочен в правило

Към текста на параграф 1.7.2 се добавя следното изречение:

Нови продукти

Типове кораби

2.6 Сортиране на товара
4

(b)

aмини и аминови разтвори;
(vii)

неръждаема стомана.
5

внимание се обръща на амоняк в цистерни, изработени от стомана, различна от

пропиленов оксид или смес на етиленов оксид и пропиленов оксид. Специално

тръбопроводи, освен когато непосредственият предишен товар е бил смес от

отстранят всички следи от предишни товари от цистерните и свързаните с тях

Преди натоварването цистерните се почистват старателно и ефективно, за да се

оксидиращи вещества,

амоняк и разтвори на амоняк;
(vi)

(viii)

разяждащи основи (напр. натриев хидроксид, калиев хидроксид);

сулфонови киселини (напр. бензен сулфонови);
(iv)
(v)

халогенирани карбоксилни киселини (напр. хлороцетни);
(iii)

ВЕСТНИК

измиването на цистерните.“

„Това изискване не се прилага за цистерните за разредени утаечни води, останали след

следното изречение:

Към текстовете на параграф 2.2.4, буква а), точка iii) и параграф 2.2.4, буква b), точка iii) се добавя

2.2

„и вредни течни вещества от категория А, В или С, която и да е от тях“.

В първия ред на текста между думите „химични вещества“ и „които“ се добавят следните думи:

1.8

карбоксилни киселини и анхидриди (напр. мравчена, оцетна);

минерални киселини (напр. сярна, солна, азотна);

(ii)

(i)

който е известно, че е катализатор на полимеризацията, като например:

превозват в цистерни, които са съдържали в един от трите предходни товара продукт, за

ДЪРЖАВЕН

1(12) от Анекс II към MARPOL 73/78.“

1.7.2

4.7.2 а) Освен ако товарните цистерни не са почистени правилно, тези продукти не трябва да се

1.7

Влизане в сила

4.7.1 Продуктите, транспортирани съгласно разпоредбите на настоящия раздел, не съдържат
ацетилен.

етиленов оксид не повече от 30 процента.

1.6.3.1 В текста се добавят думите „към химикаловоз“ и думите „извършващ международни

Освидетелстване

„4.7 Пропиленов оксид и смеси от етиленов оксид и пропиленов оксид с тегловно съдържание на

Текстът на раздел 4.7 се заменя със следното:

Глава IV - Специални изисквания

пътувания“.

1.6

MARPOL 73/78 и“.

1.5.2

1.5

Първият ред на текста се изменя, както следва:

2.6.2

приети от Комитета по опазване на морската среда на неговата двадесет и втора сесия с

мерките за изхвърляне на вредни течни вещества, посочени в Анекс II към MARPOL 73/78,

Стандарти за процедури и мерки означава стандартите за процедурите и

8

„1.4.16В

С Т Р.
БРОЙ 82

4.7.4

на

всички

използвани

материали

следва

да

бъде

представен

на

да се поддържа над 0,07 kp/cm2.

По време на разтоварване налягането в товарната цистерна трябва

задържане.

системата за задържане на продукта, е независима от всички други системи за

връщане на парите на брега, системата за връщане на парите, свързана към

цистерните в атмосферата. Ако по време на товаренето на цистерната се използва

Продуктите се товарят и разтоварват по такъв начин, че да няма изпускане от

да има връзка с възвратен клапан за парите.

Системата за задържане на цистерна, съдържащ тези продукти, трябва

Товарът се разтоварва само с дълбоководни помпи, хидравлични подводни помпи или

(c)

(b)

(а)

Цистерните, превозващи тези продукти, се вентилират отделно от цистерните, превозващи

„САМО ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АЛКИЛЕНОВ ОКСИД“.
6

7

Товарните маркучи, използвани за прехвърляне на тези продукти, се обозначават със

4.7.9

не се разтваря или не понижава температурата на самозапалване на тези продукти.

цистерната да се отваря към атмосферата.

други продукти. Осигуряват се съоръжения за вземане на проби от съдържанието на цистерната, без

4.7.8

по друг начин.

не се нагрява значително, в случай че изпускателната тръба от помпата е затворена или блокирана

изместване на инертен газ. Всяка товарна помпа се разполага така, че да се гарантира, че продуктът

4.7.7

4.7.6

Изолацията и опаковките, ако се използват такива, са от материал, който не реагира,

Администрацията.

с пълнител от PTFE или подобен флуориран полимер може да бъде приета от

степен на безопасност поради инертността си. Спирално навита неръждаема стомана

с товара е политетрафлуоретилен (PTFE) или материали, осигуряващи подобна

огнеустойчиви и притежават адекватни механични свойства. Повърхността в контакт

понижават температурата на самозапалване на тези продукти и които са

Уплътненията се изработват от материали, които не реагират, не се разтварят или не

неръждаема стомана, съдържаща не по-малко от 11% хром.

на дисковете, седлата и другите износващи се части на клапаните се изработват от

Администрацията за одобрение преди производството. Дисковете или повърхностите

състав

неръждаема стомана или друг материал, приемлив за Администрацията. Химичният

тип, подходящ за употреба с продуктите, и да са изработени от стомана или

Всички клапани, фланци, фитинги и спомагателно оборудване трябва да бъдат от

Тръбопроводите за пълнене и изхвърляне се простират на не повече от 100 mm от дъното

на цистерната или на която и да е утаителна яма.

4.7.5

Материали, съдържащи магнезиеви оксиди, като минерални вати.

(iii)

В товарните тръбопроводи за течности и пари не следва да се допускат резбовани връзки.

Азбест или свързващи вещества, използвани с азбест.

(ii)

Неопрен или естествен каучук, ако влиза в контакт с продуктите.

ВЕСТНИК

(c)

(а)

или продухване.

цялостно почистване на цистерните и свързаните с тях тръбни системи чрез измиване

Цистерните за превоз на тези продукти могат да се използват за други товари след

неръждаема стомана.

Конструкцията на цистерните за превоз на тези продукти е от стомана или

интервали от не повече от две години.

експлоатация по отношение на тези продукти, тези проверки се извършват през

видими структурни дефекти. Когато товарните цистерни са в непрекъсната

тези продукти, за да се гарантира, че няма замърсяване, тежки отлагания на ръжда и

В цистерните се влиза и те се проверяват преди всяко първоначално натоварване на

(i)

материали, които биха могли да създадат опасна ситуация в присъствието на тези

продукти.

опаковки и подобни приложения в системи за задържане за тези продукти и е

Следните материали обикновено се считат за незадоволителни за уплътнения,

необходимо изпитване, преди да бъдат одобрени от Администрацията:

(d)

проверки, за да се установи, че не са останали следи от киселинни или алкални

свързаните с тях тръбопроводи се проверява чрез подходящи изпитвания или

Във всички случаи ефективността на процедурите за почистване на цистерните и

ДЪРЖАВЕН

(b)

4.7.3

(f)

(e)

(d)

(c)

БРОЙ 82
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Преди да се разкачат бреговите линии, налягането в тръбопроводите за течности и пари

Пропиленов оксид може да се превозва в цистерни под налягане или в автономни или

4.7.16

а) Тръбопроводната система за цистерните, в които ще се товарят тези продукти, трябва

8

† Вижте 1.4.15.

9

тръбопроводите. Копие от всеки одобрен план за работа с товара се съхранява на

следва да показват цялата тръбопроводна система на товара и местата за монтаж на
глухите фланци, необходими за изпълнение на горните изисквания за разделяне на

температурата на кипене при налягането за задържане. Следва да бъдат осигурени най-

товарене се посочва в отделен план за работа с товара. Плановете за работа с товара

товара, които са били одобрени от Администрацията. Всеки планиран механизъм за

Всяка система за охлаждане трябва да поддържа температурата на течността под

а)

свидетелството за годност.

Продуктите могат да се превозват само в съответствие с плановете за работа с

случаи може да се вземе предвид изолацията на цистерните. Зоната и времето от

(b)

тръбопроводни системи за течности и пари, тръбопроводи за течности и пари и всякакви други
възможни връзки, като например общи тръбопроводи за подаване на инертен газ.

ограничен достъп или пътувания с ограничена продължителност, като в такива

годината, през което такъв превоз е разрешен, се включват в условията на

се извършва чрез отстраняване на ролковите части, клапаните или други тръбни секции и
инсталиране на глухи фланци на тези места. Изискваното разделяне се прилага за всички

b) Изискването за охлаждане на цистерни с проектно налягане по-ниско от 0,6 kp/cm2

бъдат товарени, не е автономна, (както е определено в 1.4.14), необходимото разделяне на тръбите

цистерни, включително празните цистерни. Ако тръбопроводната система за цистерните, които ще

да бъдат отделени (както е определено в 1.4.13) от тръбопроводните системи за всички останали

4.7.17

kp/cm2 за превоз на смеси от пропиленов оксид и етиленов оксид.

може да бъде отменено от Администрацията за кораби, извършващи дейност в зони с

товара под референтната температура.*

налягане по-ниско от 1,2 kp/cm трябва да имат система за охлаждане, която да поддържа

2

и цистерни за превоз на смеси от етиленов оксид и пропиленов оксид с проектно

а) Цистерните за превоз на пропиленов оксид с проектно налягане по-ниско от 0,6 kp/cm2

цистерни под налягане не по-високи от 7,0 kp/cm2 за превоз на пропиленов оксид и не повече от 5,3

Настройките на предпазния клапан не трябва да бъдат по-ниски от 0,2 kp/cm2 и за

продуктите.

Не трябва да се използват охладителни системи, изискващи компресия на

да реагират с продуктите.

Охлаждащите среди, които са отделени от продуктите само с една стена, не трябва

ВЕСТНИК

* Вижте 1.4.15.

4.7.15

4.7.14

разтоварване на товара.

(d)

(c)

течността под референтната температура*.

всеки две от които трябва да са достатъчна за поддържане на температурата на

Алтернативният механизъм може да се състои от три охладителни инсталации,

ДЪРЖАВЕН

максималното налягане, което се очаква да се получи по време на товарене, прехвърляне или

автономни гравитационни цистерни или цистерни под налягане. Цистерните се проектират за

вградени гравитационни цистерни. Смесите от етиленов оксид и пропиленов оксид се превозват в

4.7.13

от тези тръбопроводи не се изпускат в атмосферата.

се освобождава чрез подходящи клапани, монтирани на захранващия колектор. Течността и парите

(b)

10

4.7.12

тръбопроводната система, докато тези продукти се намират в системата.

В никакъв случай не трябва да се допуска навлизането на въздух в товарната помпа или

течния товар под референтната температура† на системата.

оборудване за вземане на проби е задоволително.

4.7.11

неправилна работа на устройствата, контролиращи температурата. Капацитетът на всяка
охладителна система следва да бъде достатъчен за поддържане на температурата на

да може да се управлява ръчно. Трябва да се осигури аларма, която да показва

помещение в трюма, в което се намира автономна товарна цистерна, следва да бъде инертирано.

Съдържанието на кислород в тези помещения се поддържа под 2 процента. Преносимото

необходимите спомагателни устройства за правилна работа. Системата за контрол следва

несъвместими) или да бъдат инертирани чрез впръскване на подходящ инертен газ. Всяко

Тези инертирани помещения и цистерни следва да бъдат следени за тези продукти и кислород.

малко две охладителни инсталации, които да се регулират автоматично при промени в
цистерните. Всяка охладителна инсталация трябва да бъде окомплектована с

съдържат съвместим товар (товарите, посочени в 4.7.2, са примери за вещества, считани за

Товарните цистерни, празните пространства и другите затворени пространства, намиращи

се в съседство с вградена гравитационна товарна цистерна, в която има пропиленов оксид, следва да

4.7.10

С Т Р.
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глухия фланец е невъзможно.

10

уплътнение от отговорното лице, за да се гарантира, че неволното отстраняване на

връзка между глух фланец и тръбопроводен фланец се окомплектова с тел и

приемливо за пристанищната администрация, и се носи на борда на кораба. Всяка

постигнато необходимото разделение на тръбите, се получава от отговорно лице,

последващо връщане в експлоатация освидетелстването, удостоверяващо, че е

Преди всяко първоначално натоварване на тези продукти и преди всяко

планове за работа с товара.

а) Товарните цистерни не трябва да бъдат пълни с повече от 98% течност при
референтната температура.*
* Вижте 4.7.14(a).

4.7.18

(c)

борда на кораба. Свидетелството за годност за превоз на опасни химикали в

наливно състояние се заверява така, че да включва препратки към одобрените

приложена, и за приложимата максимална референтна температура в списък,

= относителна плътност на товара при референтната температура*
Товарът се превозва под подходяща защитна подложка от азотен газ. Монтира се

= обем на цистерната
на борда от V
капитана.

който се одобрява
от Администрацията.
Копие от списъка
където
= максимален
обем, до който цистерната
може дасе
сесъхранява
натовари постоянно

Товарът се превозва под подходяща защитна подложка от азотен газ. Монтира се

11

11

ВЕСТНИК

изпълнява смисъла на израза „автоматично“ в този контекст.

Батерия от бутилки с азот, свързана с товарните цистерни чрез клапан за намаляване на налягането,

налягането. За подложка се използва азот с чисто търговско качество (99,9 обемни процента).

да има достатъчно азот, за да се удовлетвори изискването на автоматичния регулатор на

заобикалящата среда или неправилно функциониране на охладителната система. На борда следва

цистерната под 0,07 kp/cm2 в случай на спад на температурата на продукта поради условия на

автоматична система за азотен газ-носител, за да се предотврати спадане на налягането в

4.7.19

на борда от капитана.

който се одобрява от Администрацията. Копие от списъка се съхранява постоянно

ДЪРЖАВЕН

налягането. За подложка се използва азот с чисто търговско качество (99,9 обемни процента).
с) Максимално допустимите ограничения за пълнене на всяка товарна цистерна следва
Батерия от бутилки с азот, свързана с товарните цистерни чрез клапан за намаляване на налягането,
да бъдат посочени за всяка температура при товарене, която може да бъде
изпълнява смисъла на израза „автоматично“ в този контекст.
приложена, и за приложимата максимална референтна температура в списък,

цистерната под 0,07 kp/cm2 в случай
на спад
на температурата
на продукта
порадии условия
на
относителна
плътност
на товара при
температурата
налягането
заобикалящата среда или неправилно функциониране на охладителната система. На борда следва
при товарене
да има достатъчно азот, за да се удовлетвори изискването на автоматичния регулатор на

автоматична система за азотен газ-носител, за да се предотврати спадане на налягането в

4.7.19

при товарене

относителна плътност на товара при температурата и налягането

= относителна плътност на товара при референтната температура*

V = обем на цистерната

= максимален обем, до който цистерната може да се натовари

с) Максимално допустимите ограничения за пълнене на всяка товарна цистерна следва
b) Максималният обем, до който трябва да се натовари товарна цистерна, е:
да бъдат посочени за всяка температура при товарене, която може да бъде

където

b) Максималният обем, до който трябва да се натовари товарна цистерна, е:

БРОЙ 82
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Помещението за пари в товарната цистерна се изпитва преди и след натоварването, за да

Осигурява се система за водоразпръскване с достатъчен капацитет за ефективно

на товара в тези помещения. Трябва да се отчита повишаването на условията за възпламеняване
поради

проверка, почистване,
12

В празните помещения в съседство с цистерните се осигуряват стационарни устройства

13

13

за следена на кислорода (или тръбопроводи за вземане на газови проби), които да откриват изтичане

4.20.20

мостик трябва да се активират визуални и звукови аларми.

на
навигационния мостик. Ако температурата в цистерната се повиши над 35°C, на навигационния
поради

за
температурно
отчитане
непрекъснато
наблюдение
трябвазадавъзпламеняване
бъдат разположени
на дистанционно
товара в тези помещения.
Трябва
да се иотчита
повишаването
на условията

4.20.19
В горната
и долната
част на цистерната
се монтират
Механизмите
за следена на
кислорода
(или тръбопроводи
за вземане
на газовитемпературни
проби), коитосензори.
да откриват
изтичане

или всяко друго помещение, съдържащо материали, несъвместими с водородния пероксид.
4.20.20 В празните помещения в съседство с цистерните се осигуряват стационарни устройства

мостик трябва
да се активират
звукови
аларми.с кофердам от цистерните за течно гориво
4.20.18
Товарните
цистернивизуални
следва даи бъдат
отделени

алуминий. Всички неметални материали за изграждането на системата за задържане не трябва да
4.20.19 В горната и долната част на цистерната се монтират температурни сензори. Механизмите
бъдат податливи на въздействието на водородния пероксид, нито да допринасят за неговото
за дистанционно температурно отчитане и непрекъснато наблюдение трябва да бъдат разположени
разграждане.
на навигационния мостик. Ако температурата в цистерната се повиши над 35°C, на навигационния

(напр.
304,друго
304L,
316, 316L,съдържащо
316Ti). При
тръбопроводи
на палубата
не трябва
да се използва
или всяко
помещение,
материали,
несъвместими
с водородния
пероксид.

(99,5%)
от твърда цистерни
неръждаема
стомана
от типа,
подходящ
за използване
с водороден
пероксид
4.20.18 илиТоварните
следва
да бъдат
отделени
с кофердам
от цистерните
за течно
гориво

разграждане.
4.20.17
Товарните цистерни и свързаното с тях оборудване следва да бъдат от чист алуминий

бъдат податливи на въздействието на водородния пероксид, нито да допринасят за неговото

(напр. 304,
316L,при
316Ti).
При тръбопроводи
напредвидят
палубата вътрешната
не трябва конструкция
да се използва
.3 304L,
Като316,
минимум
проектирането
трябва да се
на
алуминий. Всички
неметални
материали
за
изграждането
на
системата
за
задържане
не трябва да
цистерната, свободното оттичане, без улавяне и лесната визуална проверка.

ефективно от всички следи от предишни товари и техните пари или баласт. Процедурите за

Водородният пероксид се превозва в цистерни, които се почистват старателно и

Цистерни, в които е имало водороден пероксид, могат да се използват за други

товари след почистване в съответствие с процедурите, описани в MSC/Circ.394.
(99,5%) или от твърда неръждаема стомана от типа, подходящ за използване с водороден пероксид

ВЕСТНИК

4.20.16

4.20.15

ефективно от всички следи от предишни товари и техните пари или баласт. Процедурите за
Външната обшивка на кораба не трябва да образува граници на цистерните, съдържащи
проверка, почистване,
този продукт.
12

„разтвори на водороден пероксид над 8%, но не повече от 60 тегловни процента.
4.20.16 Водородният пероксид се превозва в цистерни, които се почистват старателно и

Външната обшивка на кораба не трябва да образува граници на цистерните, съдържащи
След параграф 4.20.13 се добавя следният текст.
този продукт.

4.20.15
4.20.14

„разтвори на водороден пероксид над 8%, но не повече от 60 тегловни процента.
повече от 70%“.

4.20.1 В текста между думите „пероксид“ и „следва“ се вмъкват думите „разтвори над 60%, по не

подзаглавие без номер: „Разтвори на водороден пероксид над 60%, но не повече от 70%.“
4.20.14 След параграф 4.20.13 се добавя следният текст.

повече от 70%“.
Заглавието се изменя по следния начин: „Разтвори на водороден пероксид“ и се добавя

Когато
се превозва
водороден пероксид,
не трябва да
се превозват
Като
минимум
при проектирането
трябва да същевременно
се предвидят вътрешната
конструкция
на
други товари.
цистерната,
свободното оттичане, без улавяне и лесната визуална проверка.

4.20.17 Товарните цистерни и свързаното с тях оборудване следва да бъдат от чист алуминий

.2

.1
.3

безопасният превоз
на водороден
пероксид.
товари
след почистване
в съответствие с процедурите, описани в MSC/Circ.394.

кратко времетраене.
В това отношение
необходимо
особено
внимание,
за да
.2
Цистерни,
в които е еимало
водороден
пероксид,
могат
да се
сегарантира
използват за други

пасивиране и товарене на цистерните са в съответствие с MSC/Circ.394. На борда на кораба следва
.1
Когато се превозва водороден пероксид, същевременно не трябва да се превозват
да има свидетелство, удостоверяващо, че процедурите в циркулярното писмо са спазени.
други товари.
Изискването за пасивиране може да бъде отменено от Администрацията за вътрешни пратки с

безопасният превоз на водороден пероксид.

кратко времетраене. В това отношение е необходимо особено внимание, за да се гарантира

Изискването за пасивиране може да бъде отменено от Администрацията за вътрешни пратки с

ДЪРЖАВЕН

4.20 Разтвори на водороден пероксид над 60%, но не повече от 70%
4.20.1 В текста между думите „пероксид“ и „следва“ се вмъкват думите „разтвори над 60%, по не

следва да бъде осигурен дистанционно управляван спирателен клапан с контролирана скорост на
Заглавието се изменя по следния начин: „Разтвори на водороден пероксид“ и се добавя
затваряне.“
подзаглавие без номер: „Разтвори на водороден пероксид над 60%, но не повече от 70%.“

4.20 Разтвори на водороден пероксид над 60%, но не повече от 70%
4.7.22
При всяка връзка на товарните маркучи, използвани по време на прехвърлянето на товара,

пасивиране и товарене на цистерните са в съответствие с MSC/Circ.394. На борда на кораба следва
да има свидетелство, удостоверяващо, че процедурите в циркулярното писмо са спазени.

12

затваряне.“
за
незабавна употреба по време на операциите по товарене и разтоварване.

водоразпръскване трябва да може да бъде управляване локално и от разстояние, а механизмите
4.7.22
При всяка връзка на товарните маркучи, използвани по време на прехвърлянето на товара,
следва да гарантират, че всеки разлят товар се отмива. Освен това, към дюзата трябва да бъде
следва
да
бъде
осигурен
управляван
спирателен
клапанпозволяват,
с контролирана
на
свързан маркуч за
вода поддистанционно
налягане, когато
атмосферните
температури
койтоскорост
да е готов

4.7.21

водоразпръскване трябва да може да бъде управляване локално и от разстояние, а механизмите
Осигурява се система за водоразпръскване с достатъчен капацитет за ефективно
следва да гарантират, че всеки разлят товар се отмива. Освен това, към дюзата трябва да бъде
покриване на зоната около товарния колектор, откритите палубни тръбопроводи, свързани с
свързан маркуч за вода под налягане, когато атмосферните температури позволяват, който да е готов
работата с продукта и куполите на цистерните. Разположението на тръбопроводите и дюзите е
за незабавна употреба по време на операциите по товарене и разтоварване.
такова, че да осигурява еднаква скорост на разпределение от 10 l/м2/min. Системата за

покриване на зоната около товарния колектор, откритите палубни тръбопроводи, свързани с
4.7.20
Помещението за пари в товарната цистерна се изпитва преди и след натоварването, за да
работата с продукта и куполите на цистерните. Разположението на тръбопроводите и дюзите е
се гарантира, че съдържанието на кислород е 2 об. процента или по-малко.
такова, че да осигурява еднаква скорост на разпределение от 10 l/м2/min. Системата за

4.7.21

се гарантира, че съдържанието на кислород е 2 об. процента или по-малко.

4.7.20

С Т Р.
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товара

в

случай

на

препълване

на

цистерната

или

неизправност

на

тръбопровода/маркуча, както и времето, необходимо за стартиране на използването
14

на

15
По време на прехвърлянето на водороден пероксид свързаната тръбопроводна система

водороден пероксид, се обозначават с надписа „само за прехвърляне на водороден пероксид“.

15

трябва да бъде отделена от всички други системи. Товарните маркучи, използвани за прехвърляне на

4.20.27

предпазни очила.

По време на прехвърлянето на водороден пероксид свързаната тръбопроводна система
За всеки член на екипажа, участващ в операции по прехвърляне на товари, се осигурява
трябва да бъде отделена от всички други системи. Товарните маркучи, използвани за прехвърляне на
защитно облекло, което е устойчиво на водороден пероксид.
водороден пероксид, се обозначават с надписа „само за прехвърляне на водороден пероксид“.
Защитното облекло включва гащеризони, които са незапалими, подходящи ръкавици, ботуши и

4.20.27
4.20.26

разграждане от l,O процента годишно при 25°C. Товародателят издава свидетелство, че продуктът
4.20.26
За всеки член на екипажа, участващ в операции по прехвърляне на товари, се осигурява
отговаря на този стандарт, което се представя на капитана и се съхранява на борда. На борда следва
защитно облекло, което е устойчиво на водороден пероксид.
да има технически представител на производителя, който да наблюдава операциите по прехвърляне
Защитното облекло включва гащеризони, които са незапалими, подходящи ръкавици, ботуши и
и да е в състояние да изпитва стабилността на водородния пероксид. Той трябва да удостовери на
предпазни очила.
капитана, че товарът е натоварен в стабилно състояние.

4.20.25

капитана, че товарът е натоварен в стабилно състояние.
Превозват се само разтвори на водороден пероксид, които имат максимална скорост на

отговаря на този стандарт, което се представя на капитана и се съхранява на борда. На борда следва
.4 действията, които трябва да се предприемат, ако продуктът стане нестабилен по време
да има технически представител на производителя, който да наблюдава операциите по прехвърляне
на пътуването.
и да е в състояние да изпитва стабилността на водородния пероксид. Той трябва да удостовери на

.3
всякакви температурни ограничения, определящи ефективното време
Превозват се само разтвори на водороден пероксид, които имат максимална скорост на
на стабилизатора;
разграждане от l,O процента годишно при 25°C. Товародателят издава свидетелство, че продуктът

4.20.25

.4 действията, които трябва да се предприемат, ако продуктът стане нестабилен по време
.2 дата
добавяне на стабилизатора и времетраене на ефективното действие;
нана
пътуването.

на стабилизатора;
.1 име и количество на добавения стабилизатор;

Производителят
да представи
свидетелство
за стабилизиране,
в което е посочено:
.3 трябва
всякакви
температурни
ограничения,
определящи ефективното
време

4.20.24

.2 дата на добавяне на стабилизатора и времетраене на ефективното действие;
Водородният пероксид трябва да бъде стабилизиран, за да се предотврати разграждането.

навигационния мостик.

наиме
вода
за разреждане
със задействане
от мястото за контрол на товара или от
.1
и количество
на добавения
стабилизатор;

ВЕСТНИК

очаквана скорост на товарене и разтоварване, времето, необходимо за спиране на потока

очаквана скорост на товарене и разтоварване, времето, необходимо за спиране на потока
.1 Продуктът се разрежда от първоначалната концентрация до 35 тегловни процента в
на товара в случай на препълване на цистерната или неизправност на
рамките на пет минути след разлива.
тръбопровода/маркуча, както и времето, необходимо за стартиране на използването
14
.2 Скоростта и приблизителният размер на разлива следва да се основават на максималната

Минималният процент на прилагане следва да отговаря на следните критерии:
.2 Скоростта и приблизителният размер на разлива следва да се основават на максималната

отмиване на всеки концентриран разтвор, разлят на палубата. Зоните за водоразпръскване следва да
.1 Продуктът се разрежда от първоначалната концентрация до 35 тегловни процента в
включват съединенията на колектора/маркучите и горните части на цистерните, предназначени за
рамките на пет минути след разлива.
пренос на разтвори на водороден пероксид.

Минималният
процент
на прилагане
следва да отговаря
на следните
критерии:
4.20.23
Трябва
да се
осигури стационарна
система
за водоразпръскване
за разреждане и

Водородният пероксид трябва да бъде стабилизиран, за да се предотврати разграждането.

Производителят трябва да представи свидетелство за стабилизиране, в което е посочено:

ДЪРЖАВЕН

предвидено в 4.20.20. Тези вентилационни системи следва да бъдат проектирани по такъв начин, че
4.20.23
Трябва да се осигури стационарна система за водоразпръскване за разреждане и
в товарната цистерна да не влиза морска вода дори при тежки морски условия. Аварийното
отмиване на всеки концентриран разтвор, разлят на палубата. Зоните за водоразпръскване следва да
вентилиране трябва да бъде оразмерено въз основа на проектното налягане на и размерите на
включват съединенията на колектора/маркучите и горните части на цистерните, предназначени за
цистерната.
пренос на разтвори на водороден пероксид.

цистерната.
ако
налягането в цистерната се повиши бързо в резултат на неконтролирано разграждане, както е

вентилиране
трябваза да
бъде оразмерено
въз вентилиране
основа на проектното
налягане
на и вентилиране,
размерите на
предпазни
клапани
нормално
контролирано
и устройство
за аварийно

в товарната
цистерна да не системи
влиза морска
вода дорицистерни
при тежки
морски условия.
4.20.22
Вентилационните
на товарните
с филтриране
следваАварийното
да имат

Като предпазна мярка срещу неконтролирано разграждане следва да бъде инсталирана
Вентилационните системи на товарните цистерни с филтриране следва да имат
система за изхвърляне на товара зад борда. Товарът следва да бъде изхвърлен зад борда, ако
предпазни клапани за нормално контролирано вентилиране и устройство за аварийно вентилиране,
повишаването на температурата на товара надвишава 2°С на час за период от пет часа или когато
ако налягането в цистерната се повиши бързо в резултат на неконтролирано разграждане, както е
температурата в цистерната надхвърли 40°С.
предвидено в 4.20.20. Тези вентилационни системи следва да бъдат проектирани по такъв начин, че

4.20.21
4.20.22

визуалните и звукови аларми, подобни на тези за температурните сензори, следва също да бъдат
4.20.21
Като предпазна мярка срещу неконтролирано разграждане следва да бъде инсталирана
разположени на навигационния мостик. Визуалните и звуковите аларми трябва да се активират, ако
система за изхвърляне на товара зад борда. Товарът следва да бъде изхвърлен зад борда, ако
концентрациите на кислород в тези празни помещения надвишат 30% от обема. Два преносими
повишаването на температурата на товара надвишава 2°С на час за период от пет часа или когато
кислородни монитора следва също да бъдат на разположение като резервни системи.
температурата в цистерната надхвърли 40°С.

концентрациите
на кислород
в тези празни
помещения надвишат
30% от обема.наблюдение
Два преносими
обогатяване
с кислород.
Механизмите
за дистанционно
отчитане, непрекъснато
(ако се
кислородни
монитора
следва
също
да
бъдат
на
разположение
като
резервни
системи.
използват тръби за вземане на газови проби, периодичното вземане на проби е задоволително) и

разположени на навигационния мостик. Визуалните и звуковите аларми трябва да се активират, ако

4.20.24

навигационния мостик.

визуалните и звукови аларми, подобни на тези за температурните сензори, следва също да бъдат

на вода за разреждане със задействане от мястото за контрол на товара или от

обогатяване с кислород. Механизмите за дистанционно отчитане, непрекъснато наблюдение (ако се

използват тръби за вземане на газови проби, периодичното вземане на проби е задоволително) и

БРОЙ 82
С Т Р. 1 3

кораба в съответствие с разпоредбите на стандартите за процедурите и мерките и одобрено от

16

като вредни течни вещества от категория А, В или С в глава VI.
16

* Специалните зони са определени в правило 1(7) от Анекс II към MARPOL 73/78“.

* Специалните зони са определени в правило 1(7) от Анекс II към MARPOL 73/78“.

ръководство за процедури и мерки.

17

17

5А.3.2 Всеки кораб следва да бъде снабден с оборудване и механизми, определени в неговото

Администрацията.

ВЕСТНИК

5А.1.1 Изискванията на настоящата глава се прилагат за кораби, превозващи продукти, посочени

5A. 1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

5А.1.1 Изискванията на настоящата глава се прилагат за кораби, превозващи продукти, посочени
„ГЛАВА
VАвещества
- ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ЗАЩИТА
като вредни
течни
от категория А,МЕРКИ
В или СЗА
в глава
VI. НА МОРСКАТА СРЕДА“

5A. 1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
VA Към текста се добавя нова глава VA, както следва:

5.2.8
Когато колона „к“ в таблицата от глава VI се отнася за настоящия параграф, точката на
„ГЛАВА VА - ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА МОРСКАТА СРЕДА“
топене на товара следва да бъде посочена в документа за доставка.

mPa.s.
VA Към текста се добавя нова глава VA, както следва:

възможност той да бъде разтоварен в специални зони*, вискозитетът на товара при 20°С следва да
5.2.8
Когато колона „к“ в таблицата от глава VI се отнася за настоящия параграф, точката на
бъде посочен в документа за доставка, а ако вискозитетът на товара надвишава 25 mPa.s при 20°С, в
топене на товара следва да бъде посочена в документа за доставка.
документа за доставка следва да бъде посочена температурата, при която товарът има вискозитет 25

Когато колона „k“ в таблицата от глава VI се отнася за настоящия параграф и съществува

mPa.s.

ДЪРЖАВЕН

5.2.7

5А.3 РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОЦЕДУРИ И МЕРКИ
5А.3.2 Всеки кораб следва да бъде снабден с оборудване и механизми, определени в неговото
ръководство за процедури и мерки.
5A.3.1 Всеки кораб следва да бъде снабден с ръководство за процедури и мерки, разработено за

5А.2.2 Вещество от категория В с точка на топене, равна на или по-висока от 15°C, не трябва да се
5A.3.1 Всеки кораб следва да бъде снабден с ръководство за процедури и мерки, разработено за
превозва в товарна цистерна, чиято граница се формира от външната обшивка на кораба, а трябва да
кораба в съответствие с разпоредбите на стандартите за процедурите и мерките и одобрено от
се превозва само в товарна цистерна, оборудвана със система за подгряване на товара.
Администрацията.

5А.3 РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОЦЕДУРИ И МЕРКИ

5А.2.2 Вещество от категория В с точка на топене, равна на или по-висока от 15°C, не трябва да се
5A.2.1 Условията за превоз на продуктите, изброени в свидетелството за годност за превоз на опасни
превозва в товарна цистерна, чиято граница се формира от външната обшивка на кораба, а трябва да
химикали в наливно състояние, следва да отразяват изискванията на правило 5А от Анекс II към
се превозва само в товарна цистерна, оборудвана със система за подгряване на товара.
MARPOL 73/78.

5A.2 УСЛОВИЕ ЗА ПРЕВОЗ

MARPOL 73/78.

химикали в наливно състояние, следва да отразяват изискванията на правило 5А от Анекс II към

5A.2.1 Условията за превоз на продуктите, изброени в свидетелството за годност за превоз на опасни

5A.2 УСЛОВИЕ ЗА ПРЕВОЗ

5.2.6
Когато колона „k“ в таблицата от глава VI се отнася за настоящия параграф, вискозитетът
5.2.7
Когато колона „k“ в таблицата от глава VI се отнася за настоящия параграф и съществува
на товара при 20°C следва да бъде посочен в документа за доставка, а ако вискозитетът на товара
възможност той да бъде разтоварен в специални зони*, вискозитетът на товара при 20°С следва да
надвишава 60 mPa.s при 20°C, температурата, при която товарът има вискозитет от 60 mPa.s, следва
бъде посочен в документа за доставка, а ако вискозитетът на товара надвишава 25 mPa.s при 20°С, в
да бъде посочена в документа за доставка.
документа за доставка следва да бъде посочена температурата, при която товарът има вискозитет 25

5.2.5
Когато колона „k“ в таблицата от глава VI се отнася за настоящия параграф, вискозитетът
5.2.6
Когато колона „k“ в таблицата от глава VI се отнася за настоящия параграф, вискозитетът
на товара при 20°C следва да бъде посочен в документа за доставка, а ако вискозитетът на товара
на товара при 20°C следва да бъде посочен в документа за доставка, а ако вискозитетът на товара
надвишава 25 mPa.s при 20°C, температурата, при която товарът има вискозитет от 25 mPa.s, следва
надвишава 60 mPa.s при 20°C, температурата, при която товарът има вискозитет от 60 mPa.s, следва
да бъде посочена в документа за доставка.
да бъде посочена в документа за доставка.

на товара при 20°C следва да бъде посочен в документа за доставка, а ако вискозитетът на товара
Към текста се добавят следните параграфи 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7 и 5.2.9 и бележка под линия за
надвишава 25 mPa.s при 20°C, температурата, при която товарът има вискозитет от 25 mPa.s, следва
параграф 5.2.7:
да бъде посочена в документа за доставка.

5.2 Информация за товара
5.2.5
Когато колона „k“ в таблицата от глава VI се отнася за настоящия параграф, вискозитетът

параграф 5.2.7:

Към текста се добавят следните параграфи 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7 и 5.2.9 и бележка под линия за

5.2 Информация за товара

С Т Р. 1 4
БРОЙ 82

Наименованията на продуктите не винаги са идентични с
наименованията, дадени в предишни издания на Кодекса или
Кодекс IBC, за разяснение вижте индекса на химичните вещества.

1: Автономна цистерна
2: Вградена цистерна

G: Гравитационна цистерна
P: Цистерна под налягане

Позоваванията на колони от а до m в други глави от Кодекса се изменят в съответствие с
обозначенията на колоните, показани тук.

* Бележка на Секретариата:

Типове цистерни
(колона f)

„Не“ показва нулево изискване.

19

19

„Не“ показва нулево изискване. Пожарогасителните средства, считани за подходящи за
определени продукти, са изброени за информация в колона i) от
обобщението на минималните изисквания.

Противопожарна защита
(колона 1)

ВЕСТНИК

18

18

* Бележка на Секретариата:
Тип на кораба
1, 2 или 3 указват съответно типове кораби I, II или III, както е
(колона е)на колониобсъдено
Позоваванията
от а до mввглава
другиII,глави
се изменят
част от
А -Кодекса
Физическа
защита.в съответствие с
обозначенията на колоните, показани тук.

за
безопасността
Буквите
A, B, иCзамърсяването.
или D означават категорията замърсяване,
определена
всеки съответно
продукт съгласно
73/78.е
1, 2 или 3 за
указват
типове Анекс
корабиII I,към
II MARPOL
или III, както
„III“
означава,
е оценензащита.
и е установено, че попада
обсъдено
в главачеII,продуктът
част А - Физическа
извън категориите A, B, C или D.
S означава,
чецистерна
продуктът е включен
Кодекса поради
рисковете за
1:
Автономна
G: вГравитационна
цистерна
безопасността;
2: Вградена цистерна
P: Цистерна под налягане
P означава, че продуктът е включен в Кодекса поради рисковете от
замърсяване; и
S/P означава, че продуктът е включен в Кодекса поради рисковете
за безопасността и замърсяването.

Противопожарна защита
(колона
1)
Откриване
на пари
(колона k)

Изисквания към
електрозахранването
Измерване
(колона i)
(колона j)

F: 0:Запалими
пари
Отворено
T: R:Токсични
пари
Ограничено
C: Затворено
A: Пяна, устойчива на алкохол
B: F: Запалими пари
Обикновена пяна. Обхваща всички видове пенопласти, които не
T: Токсични пари
са устойчиви на алкохол, включително флуоропротеин и пяна с
разтвор
за образуване
на пенен филм (AFFF)
A:воден
Пяна,
устойчива
на алкохол
C: B:Водна струя
Обикновена
пяна. Обхваща всички видове пенопласти, които не
D: Сухо
химично вещество
No: Няма
специални изисквания
Кодекса.
са устойчиви
на алкохол, съгласно
включително
флуоропротеин и пяна с
воден разтвор за образуване на пенен филм (AFFF)
Пожарогасителните
средства,
считани
за
подходящи за
C: Водна струя
определени
продукти,
са изброени за информация в колона i) от
D: Сухо химично
вещество
No: Няма специални
изисквания
съгласно Кодекса.
обобщението
на минималните
изисквания.

отворено вентилиране
контролирано вентилиране
предпазен клапан

Откриване
на пари
Измерване
(колона
k) j)
(колона

на

Open:
Cont:
SR:
Open: отворено вентилиране
Cont: контролирано вентилиране
SR:
предпазен клапан
Inert:
Инертиране
(вижте 2.19.2(a))
Pad:
Течност или газ (2.12.2(b))
Dry:
Подсушаване (вижте 2.19.2(c))
Vent:
Естествено или принудително (2.19.2(d))
St: Inert: Стандартни
електрически
системи (продукти с температура
Инертиране
(вижте 2.19.2(a))
на
възпламеняване
над
60°С (изпитване със затворен съд)).
Pad:
Течност или газ
(2.12.2(b))
SP: Dry: Специални
изисквания
(продукти с температура на
Подсушаване
(вижте 2.19.2(c))
не принудително
по-висока от (2.19.2(d))
60°С (изпитване със
Vent:възпламеняване
Естествено или
затворен
съд)). електрически системи (продукти с температура
St:
Стандартни
на възпламеняване над 60°С (изпитване със затворен съд)).
0: SP:
ОтвореноСпециални изисквания (продукти с температура на
R: Ограничено
възпламеняване не по-висока от 60°С (изпитване със
C: Затворено
затворен съд)).

на

Вентилиране
цистерната
Контрол
на
околната среда(колона g)
на цистерната
(колона h)
Контрол на
Изисквания
към
околната
среда
електрозахранването
на цистерната
(колона
i)
(колона
h)

Вентилиране
цистерната
(колона g)

ДЪРЖАВЕН

Типове цистерни
Опасности
(колона d)
f)
(колона

Категория
замърсяване
Тип на кораба
(колона c)
(колона е)

НА МИНИМАЛНИТЕ
Номер на ООН ГЛАВА VI - ОБОБЩЕНИЕ
Това е номерът,
отнасящ се заИЗИСКВАНИЯ
всеки продукт, посочен в
(колона b)
препоръките, предложени от Експертния комитет на ООН по превоз
Текстът на глава VI се заменя със следното:
на опасни товари („Оранжевата книга“), Ню Йорк, 1977 г.,
„ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ST/SG/AC.10/1/Rev.1. Номерата на ООН са дадени само за
информация.
Наименование на продукта
Наименованията на продуктите не винаги са идентични с
Буквите A, B, C или D означават категорията замърсяване,
а)*
Категория (колона
замърсяване
наименованията, дадени в предишни издания на Кодекса или
определена за всеки продукт съгласно Анекс II към MARPOL 73/78.
(колона c)
Кодекс IBC, за разяснение вижте индекса на химичните вещества.
„III“ означава, че продуктът е оценен и е установено, че попада
извън категориите A, B, C или D.
Номер на ООН
Това
е номерът,
отнасящ
се за в всеки
посочен за
в
S означава,
че продуктът
е включен
Кодексапродукт,
поради рисковете
Опасности (колона b)
препоръките,
безопасността;предложени от Експертния комитет на ООН по превоз
(колона d)
на
опасни че
товари
(„Оранжевата
Йорк,
1977 г.,
P означава,
продуктът
е включен книга“),
в КодексаНю
поради
рисковете
от
ST/SG/AC.10/1/Rev.1.
Номерата на ООН са дадени само за
замърсяване; и
информация.
S/P означава, че продуктът е включен в Кодекса поради рисковете

Наименование на продукта
(колона а)*

„ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Текстът на глава VI се заменя със следното:

ГЛАВА VI - ОБОБЩЕНИЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

БРОЙ 82
С Т Р. 1 5

С Т Р. 1 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

20

21

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

22

23

С Т Р. 1 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

24

25

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

26

27

С Т Р. 2 0

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

28

29

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

30

31

С Т Р. 2 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

32

33

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

С Т Р. 2 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

36

37

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

38

39

С Т Р. 2 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

40

41

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

42

43

С Т Р. 2 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

44

45

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

46

47

С Т Р. 3 0

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

48

49

Разпоредба 4.17 се прилага за амоняк във воден разтвор, 28% или по-малко, но не по-малко

вещества,
които
се прилага
настоящата
бележка
под28%
линия,
следва но
да не
сепо-малко
допуска
Разпоредбаза4.17
се прилага
за амоняк
във воден
разтвор,
или не
по-малко,

Разпоредба 4.17 се прилага за разтвори на формалдехид 45% или по-малко, но не
Номерът на ООН зависи от точката на кипене на веществото.
по-малко от 5%.

ООН номер, определен за това вещество, съдържащо повече от 3% ортоизомер.
Разпоредба 4.17 се прилага за солна киселина не по-малко от 10%.

Номерът на ООН се прилага само за 2-хлорпропионова киселина
Сухо химично вещество не може да се използва поради риска от експлозия.

Динитротолуен не се превозва в цистерни на палубата.
ООН номер 2032, определен за червена димяща азотна киселина.

Номерът на ООН зависи от точката на кипене на веществото.

е
i

j
f

k
g

l
h

i

Номерът на ООН се прилага само за 2-хлорпропионова киселина

Динитротолуен не се превозва в цистерни на палубата.

l

51

51

ВЕСТНИК

k

ООН номер, определен за това вещество, съдържащо повече от 3% ортоизомер.

ООН номер 1198 се прилага само ако температурата на възпламеняване е под 60°C c.c.
ООН номер 2032, определен за червена димяща азотна киселина.

d
h

ДЪРЖАВЕН

j

от генериране на опасни газове.
Сухо химично вещество не може да се използва поради риска от експлозия.

вещества, за които се прилага настоящата бележка под линия, не следва да се допуска
Разпоредба 4.17 се прилага за солна киселина не по-малко от 10%.
водата да прониква в затворени цистерни, съдържащи тези химични вещества, поради риска

f

g

по-малко от 5%.
Въпреки че водата е подходяща за потушаване на пожари на открито, включващи химични

системи и детектор за запалими пари.
Разпоредба 4.17 се прилага за разтвори на формалдехид 45% или по-малко, но не

Ако превозваният продукт съдържа запалими разтворители, такива че температурата на
ООН номер 1198 се прилага само ако температурата на възпламеняване е под 60°C c.c.
възпламеняване не надвишава 60°C, трябва да бъдат осигурени специални електрически

c

е

b
d

от 10%.водата да прониква в затворени цистерни, съдържащи тези химични вещества, поради риска
от генериране на опасни газове.

Въпреки че водата е подходяща за потушаване на пожари на открито, включващи химични

а

системи и детектор за запалими пари.

възпламеняване не надвишава 60°C, трябва да бъдат осигурени специални електрически

Ако превозваният продукт съдържа запалими разтворители, такива че температурата на

c

b

от 10%.

а

БРОЙ 82
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За следене на температурата на товарната помпа се използват температурни сензори, за да се

Отнася се само за n-децил алкохол.
За следене на температурата на товарната помпа се използват температурни сензори, за да се

открие прекомерно нагряване поради неизправности на помпата.
Изискванията се основават на изомерите с температура на възпламеняване 60°С или по-

p
m

q

Изискванията се основават на изомерите с температура на възпламеняване 60°С или по-

q

Разпоредба 5А.2.2 се прилага само за 1-ундецил алкохол.

изискванията, основаващи се на запалимостта, не се прилагат за тези изомери.

1105
1123
1105
1120
1105

sec-амил алкохол
sec-бутилацетат
tert-амилалкохол
алкохол
n-бутил
Амил алкохол, първичен

1123
1120

sec-бутилацетат
n-бутил алкохол

Бутен олигомер

1105

1105

1105

1105
1105

1090

номер на ООН

n-амилолигомер
алкохол
Бутен

Аминоетил
Алкохоли
(С13етаноламин,
и по-високи)воден разтвор
n-амил алкохол
Алкил (C9-C17) бензени
sec-амил алкохол
Разтвор на алуминиев сулфат
tert-амил алкохол
Аминоетил диетаноламин/
Амил
алкохол,етаноламин,
първичен воден разтвор
Аминоетил

Ацетон
Аминоетил
диетаноламин/

Глава VII
Разтвор
на алуминиев сулфат

53

53

предпазни мерки за безопасното им транспортиране. Съответно администрациите трябва да
Алкохоли (С13 и по-високи)
определят подходящи изисквания за безопасност.
Алкил (C9-C17) бензени

ВЕСТНИК
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Глава VIIче продуктите, изброени в настоящата глава, попадат извънномер
на ООН поле на
Въпреки
приложното

Кодекса,
на администрациите се обръща внимание на факта, че може да са необходими
някои
Ацетон
1090

2

определят
изисквания
опасности подходящи
все още не са
оценени. за безопасност.

предпазни
мерки
за безопасното
им транспортиране.
администрациите
трябва
да
използва като
ръководство
при разглеждане
на превоза вСъответно
наливно състояние
на продукти,
чиито

Кодекса,
на администрациите
се обръща
внимание наполе
факта,
че може Този
да са списък
необходими
1
Следните
продукти не попадат
в приложното
на Кодекса.
може някои
да се

Текстът на глава VII се заменя със следното:
Въпреки че продуктите, изброени в настоящата глава, попадат извън приложното поле на

2

1
Следните продукти не попадат в приложното поле на Кодекса. Този списък може да се
ГЛАВА VII - СПИСЪК НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ЗА КОИТО
използва като ръководство при разглеждане на превоза в наливно състояние на продукти, чиито
КОДЕКСЪТ НЕ СЕ ОТНАСЯ*
опасности все още не са оценени.

Текстът на глава VII се заменя със следното:

КОДЕКСЪТ НЕ СЕ ОТНАСЯ*

ГЛАВА VII - СПИСЪК НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ЗА КОИТО

ДЪРЖАВЕН

r

Отнася се само за n-децил алкохол.

p

ниска, някои изомери имат температура на възпламеняване по-висока от 60°С и поради това

ООН номер 2672 се отнася за 20-35%.
Разпоредба 5А.2.2 се прилага само за 1-ундецил алкохол.

о
r

ниска, някои изомери имат температура на възпламеняване по-висока от 60°С и поради това
Сухи химични вещества не трябва да се използват като пожарогасителна среда
изискванията, основаващи се на запалимостта, не се прилагат за тези изомери.

ООН номер 2672 се отнася за 20-35%.

о

n

Сухи химични вещества не трябва да се използват като пожарогасителна среда

открие прекомерно нагряване поради неизправности на помпата.

n

m

С Т Р. 3 2
БРОЙ 82

-

-

Ди-(2-етил хексил) фталат

Дихептил фталат

Дихексил фталат

-

-

54

-

1189

1188

-

-

1189
2369

1170
2369
1188

1171
1173

1171
1173
1170
_

_

-

1157
--

номер на ООН
-

55

55
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54

Етилен гликол фенил етер

Етилен гликол метил етер
Етилен гликол метил етер ацетат

-

-

--

Етилен гликол бутил етер ацетат
Етилен гликол метил бутил етер

-

--

---

2048
--

1148
--

-

2048-

--

Ди-(2-етил хексил) адипат

Дихептил
фталат пентаоцетна киселина Диетилентриамин
Дихексил
фталат солен разтвор
пентанатриев

Ди-(2-етил
хексил)етил
адипат
Диетилен гликол
етер ацетат
Ди-(2-етил
хексил)
фталат
Диетилен гликол метил етер ацетат

Диетилентриамин
пентаоцетна
киселина Етилен гликол диетил
етер
пентанатриев
Диетилен
гликолсолен
етилразтвор
етер

Диетилен
етер
Диетиленгликол
гликолетил
бутил
етер
Диетилен
гликол
етил
етер
ацетат
Диетилен гликол бутил етер
ацетат
Диетилен
етеретер
ацетат
Диетиленгликол
гликолметил
дибутил

Диетилен
гликол
бутил етер ацетат
Диалкил (C
7-C13) фталати
Диетилен
гликол дибутил етер
Дициклопентадиен
Етилен
гликол
диетил етер
Диетилен
гликол

-

1148-

-

-

--

--

Диизопропил нафтален
Диизобутил кетон
2,2-диметилоктанова киселина
Диизодецил фталат
Диоктил фталат
Диизононил адипат
Дипропилен гликол
Динонил фталат (всички изомери
Дипропилен гликол метил етер
Диизооктил фталат
Диундецил фталат
Диизопропил нафтален
Додекан (всички изомери)
2,2-диметилоктанова киселина
2-етоксиетанол
Диоктил фталат
Етил ацетат
Дипропилен гликол
Етил ацетоацетат
Дипропилен гликол метил етер
Етил алкохол
Диундецил фталат
Етилциклохексан
Додекан (всички изомери)
Етилен карбонат
2-етоксиетанол
Етилендиамин тетраоцетна киселина
Етил ацетат
тетранатриев солен разтвор
Етил ацетоацетат
Етилен гликол
Етил алкохол
Етилен гликол бутил етер
Етилциклохексан
Етилен гликол бутил етер ацетат
Етилен карбонат
Етилен гликол метил бутил етер
Етилендиамин тетраоцетна киселина
Етилен гликол метил етер
тетранатриев солен разтвор
Етилен гликол метил етер ацетат
Етилен гликол
Етилен гликол фенил етер
Етилен гликол бутил етер

-

-

Динонил фталат (всички изомери
Глава
VII
Диизооктил
фталат

-

Диизононил адипат

1157

номер на ООН

Диизодецил фталат

Диизобутил кетон

Глава VII

ДЪРЖАВЕН

Диетилен
гликол
Разтвор на
декстроза
Диетилен
бутил етер
Диацетонгликол
алкохол

Диалкил
7-C
13) фталати
Разтвори(Cна
холин
хлорид
Дициклопентадиен
Метилов естер на мастна киселина от кокосово масло

Разтвор
Разтворна
надекстроза
калциев хлорид
Диацетон
алкохол
Капролактам
(разтопен или водни разтвори)

Капролактам
Бутил стеарат(разтопен или водни разтвори)
Разтвори
холин
хлорид
Калциев на
алкил
салицилат
Метилов
естер
на мастна
киселина от кокосово масло
Разтвор на
калциев
бромид

--

--

Наименованията на продуктите не винаги са идентични с наименованията, дадени в
Бутилен
гликол издания на Кодекса за превоз на химикали в наливно състояние
различните
(резолюция
А.212(VII)) или Международния кодекс за превоз на химикали в наливно
състояние
Ɣ-бутиролактон
(резолюция MSC.4(48)).
Бутил стеарат
Главаалкил
VII салицилат
номер
Калциев
- на ООН

*

Разтвор
калциев бромид
Бутиленнагликол
Разтвор
на
калциев
Ɣ бутиролактон хлорид

Наименованията на продуктите не винаги са идентични с наименованията, дадени в
различните издания на Кодекса за превоз на химикали в наливно състояние (резолюция
sec-бутил алкохол
1120 състояние
А.212(VII))
или Международния кодекс за превоз на химикали в наливно
(резолюция MSC.4(48)).
tert-бутил алкохол
1120
Глава VII
номер на ООН

1120

tert-бутил алкохол

*

1120

sec-бутил алкохол
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1220
1219
-

Изопропил алкохол

Млечна киселина

1265
1105
2371
1212
2393
1220
1219
1265
2371

1212
2393

1208
1105
2282

2282
1206

1208

1206

-

-

номер
- на ООН

Изопропил ацетат

-

-

-

-

-

-

номер на ООН

-

n-парафини (C10-C20)
Парафинов восък
Петролатум

-

Разтвор на полиалуминиев хлорид
Полибутен
Полиетилен гликол

Петролна нафта

-

-

-

1255 -

алфа-олефини (C16-C18)

Олефини (C13 и по-високи, всички изомери)

Октан

-

Разтвор
на полиалуминиев хлорид
Меласа
Полибутен
Нонан
Полиетилен
гликол
Олеинова
киселина

-

-

-

1231

1255

- 57

1262

1920

-

1245

1193

1230

57
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56

56

-

-

1262

-

- -

1245

- 1920

---

Петролатум
3-метил-3-метокси бутанол
Петролна
нафта
3-метил-3-метокси
бутил ацетат

n-парафини
10-Cкетон
20)
Метил(C
етил
Парафинов
Метилвосък
изобутил кетон

и по-високи, всички изомери)
Олефини
(C13алкохол
Метил
алфа-олефини
(C16-C18) етер 2398
Метил tert-бутил

Олеинова
киселина
3-метоксил
бутил ацетат
ОктанМетил ацетат

Меласа
Суспензия на магнезиев хидроксид
Нонан3-метокси-l-бутанол

3-метил-3-метокси
бутанол киселина, солена (нисък ХПК)
Лигнинова сулфонова
3-метил-3-метокси
бутил ацетат
Разтвор на магнезиев
хлорид

-

МетилЛатекс:
tert-бутил етер 2398
Метил етил
кетонот стирен бутадиен каучук
Латекс
Метил изобутил
кетон
Съполимер
на карбоксилиран стирен-бутадиен

1193

1231
номер на ООН
1230

-

-

Метил ацетат
Глава VII
Метил алкохол

3-метоксил бутил ацетат

-

-

Суспензия на магнезиев хидроксид
3-метокси-l-бутанол

-

-

номер на ООН

Разтвор на магнезиев хлорид

Лигнинова сулфонова киселина, солена (нисък ХПК)

Съполимер на карбоксилиран стирен-бутадиен

Латекс от стирен бутадиен каучук

Латекс:

Глава VII

ДЪРЖАВЕН

Изофорон

Изододекан
тринатриева сол, разтвор
Изопентан
Изоамил алкохол
Изопентен
Изобутил алкохол
Изофорон
Изобутил формат
Изопропил ацетат
Изододекан
Изопропил алкохол
Изопентан
Млечна киселина
Изопентен

Изобутил
Хексилен алкохол
гликол
Изобутил
формат етилендиамин триоцетна киселина,
N-(хидроксиетил)

Формамид
Етилен гликол tert-бутил етер
Етилен/винил ацетат съполимер (емулсия)
Смес от етилен гликол фенил етер/
Глицерин
диетилен гликол фенил етер
Глицин, натриева сол, разтвор
2-етилхексанова киселина
Фъстъчено масло
Формамид
n-хептан
Етилен/винил ацетат съполимер (емулсия)
Хексаметилен диамин адипат, (50% във вода)
Глицерин
n-хексан
Глицин, натриева сол, разтвор
1-хексанол
Фъстъчено масло
Хексилен гликол
n-хептан
N-(хидроксиетил) етилендиамин триоцетна киселина,
Хексаметилен диамин адипат, (50% във вода)
тринатриева сол, разтвор
n-хексан
Изоамил
алкохол
1-хексанол

Глава VII
2-етилхексанова
киселина

диетилен гликол фенил етер

Смес от етилен гликол фенил етер/

Етилен гликол tert-бутил етер

Глава VII
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58

-

-

Вино

Растителен протеин хидролизиран разтвор

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

-

_

Разтвор на карбамидна смола

-

-

-

-

2580

-

-

~

1274

Растително масло (тези, които не са посочени другаде)

разтвор на амониев
Растителен Карбамид,
протеин хидролизиран
разтворнитрат
Карбамид, разтвор на амониев фосфат
Вино

Трипропилен
гликол монометил етер
Разтвор на карбамидна
смола
Карбамиден
разтвор
Растително масло (тези, които не са посочени другаде)

1276

-

_
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Дата, на която
е сключен
договорът
за на
строителство:
Свидетелството
трябва
да бъде
съставено
официалния................................................................
език на издаващата го държава. Ако
използваният език не е нито английски, нито френски, текстът включва превод на един от
тези Свидетелството
езици.
трябва да бъде съставено на официалния език на издаващата го държава. Ако
използваният език не е нито английски, нито френски, текстът включва превод на един от
59
тези езици.

Дата, на която е бил положен килът или на която корабът е бил в сходен етап на
строителство, или (в случай на преобразуван кораб) дата, на която е започнало
преобразуването
в химикаловоз:
.........................................................
... .................
.............
Дата, на която
е бил положен
килът или на която корабът
е бил в ....
сходен
етап на
строителство, или (в случай на преобразуван кораб) дата, на която е започнало
Дата,преобразуването
на която е сключен
договорът
за
строителство:
................................................................
в химикаловоз: ......................................................... ... ................. .... .............

Тип на кораба
Отличителен номер
Пристанище
БРТ
Наименование на
(параграф от Кодекса
или букви
на
кораба
2. Тип
2.4)2/на кораба
Отличителен номер регистрация
Пристанище
БРТ
Наименование на
(параграф от Кодекса
или букви
на
кораба
2. 2.4)2/
регистрация

под контрола на правителството на
…………………………………………………………………………………………………
(пълно официално
под контрола на правителството
на наименование на държавата)
…………………………………………………………………………………………………
от ......................................................................................................................................................
(пълно официално наименование на държавата)
(пълно официално наименование на компетентното лице или организация, призната от
от ......................................................................................................................................................
Администрацията)
(пълно официално наименование на компетентното лице или организация, призната от
Администрацията)

(Резолюция MEPC 20(22))1/

КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ
Издадено в съответствие с КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА
(Резолюция MEPC 20(22))1/
КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ

(Официален печат)
Издадено в съответствие с КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО
Формата на свидетелството се заменя със следното:
СЪСТОЯНИЕ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО
(Официален печат)
СЪСТОЯНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ
ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ
ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ
ФорматаХИМИКАЛИ
на свидетелството
се заменяСЪСТОЯНИЕ
със следното:
В НАЛИВНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЪРЖАВЕН

полиетоксилат
Карбамид, разтвор
на амониев нитрат
Трипропилен
гликолфосфат
Карбамид, разтвор
на амониев
-

-

Триизопропаноламин
Трипропилен
гликол монометил етер
пропан
КарбамиденТриметилол
разтвор

Триетилен гликол
полиетоксилат
Триетилен
Трипропилен
гликол гликол бутил етер

_

-

_

-

-

-

-

2580

-

-

~

1274

-

номер на ООН

_

1276

-

-

номер на ООН

Сулфолан
Триизопропаноламин
ТриметилолТридеканол
пропан

Пропилен тетрамер
Триетилен гликол
Суспензия
на етер
натриев алуминосиликат
Триетилен гликол
бутил

Пропилен
Суспензия на
натриевгликол
алуминосиликат
Сулфолан Пропилен гликол етил етер
ТридеканолПропилен гликол метил етер

n-пропил
ацетат
Пропилен гликол
метил
етер
n-пропил
алкохол
Пропилен тетрамер

Полипропилен гликол метил етер
Пропилен гликол
Полисилоксан
Пропилен гликол
етил етер

Полипропилен гликол
n-пропил алкохол

Полипропилен гликол метил етер
Глава VII
Полисилоксан
Полиетилен гликол диметил етер
n-пропил ацетат

Полипропилен гликол

Полиетилен гликол диметил етер

Глава VII
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2

1

подписан и датиран план на цистерната, номериран с 2А

печата

на

61

* Ненужното се зачертава.
** Вместо да бъде включен в свидетелството, този текст може да бъде приложен към свидетелството,
ако е надлежно подписан и подпечатан.

2/ Тип на кораба; Всяка позиция в тази колона трябва да се отнася до всички съответни
препоръки, напр. позиция „тип II“ означава тип II във всички отношения, предписани от
Кодекса. Тази колона обикновено не се прилага по отношение на съществуващ кораб и в
такъв
случай
следва
да
съдържа
бележка
„Вижте
параграф
l(ii)(b)“.

61

* Ненужното се зачертава.
** Вместо1/даСвидетелството
бъде включен в може
свидетелството,
тозисамо
текстнаможе
да бъде
приложен
към свидетелството,
да се издава
кораби,
които
имат право
да плават под знаме на
ако е надлежно
подписан
държави,
които исаподпечатан.
страни по MARPOL 73/78.

свидетелството
и/или
издаващия орган)
Бележки относно попълването на свидетелството:

правителство
да издаде
това
свидетелство.
2/ Тип на кораба;
Всяка позиция
в тази
колона
трябва да се отнася до всички съответни
……………………………………………
препоръки, напр. позиция „тип II“ означава тип II във
всички отношения, предписани от
…………………………(подпис
на
Кодекса. Тази колона обикновено не се прилага по отношение
на съществуващ кораб и в
такъв
случай
следва
да
съдържа
бележка
„Вижте
параграф
длъжностното
лице, l(ii)(b)“.
издаващо

Долуподписаният декларира, че е надлежно упълномощен от споменатото

1/ Свидетелството може да се издава само на кораби, които имат право да плават под знаме на
държави, които са страни по MARPOL 73/78.

(Място на издаване на свидетелството)

Когато се изисква натоварване на кораба, различно от посоченото по-горе,
Долуподписаният декларира, че е надлежно упълномощен от споменатото
необходимите изчисления, обосноваващи предложените условия на натоварване,
правителство да издаде това свидетелство.
се съобщават на освидетелстващата Администрация, която може писмено да
……………………………………………
разреши приемането на предложеното условие за натоварване. **§
…………………………(подпис
на
длъжностното
лице,
издаващо
6
Настоящото свидетелство е валидно до ............................................... . . . ......
свидетелството
и/или
печата
на
подлежи на прегледи в съответствие с 1.6 от Кодекса.
издаващия орган)
БележкиИздадено
относно попълването
на свидетелството:
в .................................................................
... . ....................................

ВЕСТНИК

60

* Номерата на цистерните, посочени в този списък, са посочени в приложения

* Продължава на приложения подписан и датиран лист(ове), номериран
60с 1А

(номера на цистерни и т.н.)
Условия за превоз
Продукти 3/4/
* Номерата на цистерните, посочени в този списък, са посочени в приложения
подписан и датиран план на цистерната, номериран с 2А

* Продължава на приложения подписан и датиран лист(ове), номериран
с 1А
5/6/

Корабът е подходящ за превоз в наливно състояние на следните продукти, при
условие че са спазени всички съответни оперативни разпоредби на Кодекса

и подписано от отговорно длъжностно лице на Администрацията или на
Настоящото свидетелство е валидно до ............................................... . . . ......
организация, призната от Администрацията;
подлежи на прегледи в съответствие с 1.6 от Кодекса.

5
Чесекорабът
да бъде натоварван:
Когато
изискватрябва
натоварване
на кораба, различно от посоченото по-горе,
необходимите изчисления, обосноваващи предложените условия на натоварване,
*а) в съответствие
с условията Администрация,
за товарене, предвидени
в одобреното
се съобщават
на освидетелстващата
която може
писменоръководство
да
за товарене,
подпечатано,
датирано
разреши приемането
на предложеното
условие
за натоварване. **§

Че в съответствие
с 1.7.3/2.2.5‡заразпоредбите
Кодекса секъм
изменят
по отношение
*b)4 в съответствие
с ограниченията
натоварване,на
приложени
настоящото
на
кораба по следния начин:
свидетелство.

и подписано от отговорно длъжностно лице на Администрацията или на
организация, призната от Администрацията;

*b) в съответствие с ограниченията за натоварване, приложени към настоящото
Издадено в ................................................................. ... . ....................................
свидетелство.
(Място на издаване на свидетелството)

6

Че корабът трябва да бъде натоварван:

5

*а) в съответствие с условията за товарене, предвидени в одобреното ръководство
за товарене, подпечатано, датирано

Че в съответствие с 1.7.3/2.2.5‡ разпоредбите на Кодекса се изменят по отношение
на кораба по следния начин:

4

ДЪРЖАВЕН

3

*b) са съгласно разпоредбите на Кодекса, приложими за корабите,
посочени в 1.7.3.
Условия за превоз 5/6/ (номера на цистерни и т.н.)
Продукти 3/4/
2
На кораба е предоставено ръководство в съответствие със стандартите за
процедурите и мерките, предвидени в правила 5, 5А и 8 от Анекс II към MARPOL
73/78, и че мерките и оборудването на кораба, предписани в ръководството, са
задоволителни във всяко едно отношение и отговарят на приложимите изисквания
на споменатите стандарти;

*а) за
са превоз
съгласно
съответните
разпоредби
на Кодекса,
за
Корабът е подходящ
в наливно
състояние
на следните
продукти,приложими
при
корабите,
посочени
в 1.7.2;разпоредби на Кодекса
условие че са спазени всички
съответни
оперативни

*b) са съгласно разпоредбите на Кодекса, приложими за корабите,
посочени в 1.7.3.
С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:
На кораба е предоставено ръководство в съответствие със стандартите за
1
(i) Корабът
е прегледан
в съответствие
процедурите
и мерките,
предвидени
в правила 5, с5А и 8 от Анекс II към MARPOL
разпоредбите
на раздел
1.6 от Кодекса;
73/78, и че мерките
и оборудването
на кораба,
предписани в ръководството, са
задоволителни във всяко едно отношение и отговарят на приложимите изисквания
ii) Прегледът
е показал, че конструкцията и оборудването на кораба:
на споменатите
стандарти;

*а) са съгласно съответните разпоредби на Кодекса, приложими за
корабите, посочени в 1.7.2;

ii) Прегледът е показал, че конструкцията и оборудването на кораба:

(i) Корабът е прегледан в съответствие с
разпоредбите на раздел 1.6 от Кодекса;

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:

С Т Р. 3 6
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Продукти: Списъкът на продуктите, които корабът може да превозва, следва да включва вредните
течни вещества от категория D, които не са обхванати от Кодекса и следва да бъдат идентифицирани
като „Глава VII, категория D“.

Условия за превоз: Следва също така да се посочат ограниченията за превоза на вещества от
категория В или С съгласно 5А.2 от Кодекса.

4/

5/

Условия за превоз: Ако свидетелство се издава на кораб, който е изменен в съответствие с
разпоредбата на правило 1(12) от Анекс II към MARPOL 73/78, в свидетелството в горната част на
таблицата с продукти и условия за превоз се посочва следното: „Този кораб е освидетелстван за
превоз само на химични вещества с риск от замърсяване“

6/

или

Дата: ......................................................................... ...............

щемпел
на
органа,
според
случая)
Място: ..... ................................................................................

(печат

или

щемпел

на

органа,

според

63

случая)

Дата: ........................................................... ... .........................

Място: ..... ...............................................................................

63
Подпис: .....................................................................................
(подпис
на
надлежно
упълномощеното
длъжностно лице)

(печат или щемпел на органа, според случая)

* Ненужното се зачертава

Годишен преглед:

* Ненужното се зачертава

(печат

Място:
..... ...............................................................................
Годишен*/междинен* преглед; Подписано:
...............................
.. .........................................................
(подпис
на
надлежно
упълномощеното
Дата: ........................................................... ... .........................
длъжностно лице)

..... ................................................................................
Годишен**/междинен* преглед: Подпис:Място:
..................................................................................................
(подпис
на
надлежно
упълномощеното
Дата: ......................................................................... ...............
длъжностно лице)
(печат или щемпел на органа, според случая)
Място: ..... ................................................................................
Годишен преглед:
Подпис: .....................................................................................
Дата: .........................................................................................
(подпис
на
надлежно
упълномощеното
длъжностно лице)
(печат или щемпел на органа, според случая)

Годишен преглед;

Място: .....
................................................................................
Подпис:
.....................................................................................
(подпис
на
надлежно
упълномощеното
Дата: .........................................................................................
длъжностно лице)
(печат или щемпел на органа, според случая)
Място: ......................................................................................
Годишен*/междинен* преглед; Подписано: ............................... .. .........................................................
Дата: .........................................................................................
(подпис
на
надлежно
упълномощеното
длъжностно лице)
(печат или щемпел на органа, според случая)

(печатСЕ
илиУДОСТОВЕРЯВА,
щемпел на органа,че
според
случая) изискван съгласно 1.6 от Кодекса за
С НАСТОЯЩОТО
при преглед,
Годишен**/междинен*
преглед: Подпис:
..................................................................................................
конструкцията
и оборудването
на кораби,
превозващи опасни химикали в наливно състояние, е
(подпис
на
надлежно
упълномощеното
длъжностно
лице)
установено, че корабът отговаря на съответните разпоредби
на Кодекса.

ВЕСТНИК

62

Място: ......................................................................................

Подпис: .....................................................................................
(подпис
на
надлежно
упълномощеното
длъжностно лице)

ЗАВЕРКА ЗА ГОДИШНИ И МЕЖДИННИ
ПРЕГЛЕДИ
Дата:
.........................................................................................

Годишен преглед;

установено, че корабът отговаря на съответните разпоредби на Кодекса.

конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние, е

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че при преглед, изискван съгласно 1.6 от Кодекса за

ЗАВЕРКА ЗА ГОДИШНИ И МЕЖДИННИ ПРЕГЛЕДИ

ДЪРЖАВЕН

62

Условия за превоз: Следва също така да се посочат ограниченията за превоза на вещества от
категория В или С съгласно 5А.2 от Кодекса.

5/

6/ 3/ Условия
за превоз:
Ако свидетелство
кораб,
е изменен
в съответствие
Продукти:
Продуктите,
изброени севиздава
главанаVI
от който
Кодекса,
или които
са билис оценени от
Администрацията
в съответствие
с 1.8
от Кодекса,
бъдат изброени.
По отношение
разпоредбата
на правило
1(12) от Анекс
II към
MARPOLследва
73/78, вдасвидетелството
в горната
част на на
последните
„нови“ продукти
да сесеотбележат
всички временни
специални
изисквания.
таблицата
с продукти
и условияследва
за превоз
посочва следното:
„Този кораб
е освидетелстван
за
превоз само на химични вещества с риск от замърсяване“
4/
Продукти: Списъкът на продуктите, които корабът може да превозва, следва да включва вредните
течни вещества от категория D, които не са обхванати от Кодекса и следва да бъдат идентифицирани
като „Глава VII, категория D“.

Продукти: Продуктите, изброени в глава VI от Кодекса, или които са били оценени от
Администрацията в съответствие с 1.8 от Кодекса, следва да бъдат изброени. По отношение на
последните „нови“ продукти следва да се отбележат всички временни специални изисквания.

3/

БРОЙ 82
С Т Р. 3 7

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ МЕЖДУНАРОДНОТО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ
НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ

Продължение на списъка на продуктите към тези, посочени в раздел 3, и условията за превоза им

Продукт:

Условия за превоз (номера
на цистерни и т.н.)

Дата .................................................. ............................................................................
(за свидетелството)
(подпис на длъжностното лице, издало
свидетелството и/или печат на издаващия
орган)

64
5709
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 1 от 2012 г. за изискванията
към рекламата на лекарствените продукти
(ДВ, бр. 10 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 1 след думата „дрогериите,“
се добавя „както и в интернет“ и се поставя
запетая.
§ 2. В чл. 10, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. информация, съответстваща на данните от актуалната кратка характеристика на
лекарствения продукт;“.
§ 3. В чл. 11 се създава ал. 3:
„(3) Реклама на лекарствени продукти,
предназначенa за медицински специалисти, в
интернет се извършва при спазване на изиск
ванията на Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина и настоящата наредба
и при осигуряване от страна на притежателя
на разрешението за употреба на контрол за
достъп само на медицински специалисти.“
Министър:
Стойчо Кацаров
5781

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета
от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса
(обн., ДВ, бр. 98 от 2019 г.; доп., бр. 38 от
2020 г.; изм., бр. 2 от 2021 г.; изм. и доп.,
бр. 39 от 2021 г.)
§ 1. Създава се приложение № 1а към чл. 1:
„Приложение № 1а
към чл. 1
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В
ДОМА ОТ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ ИЛИ ЛЕК АРСКИ АСИСТЕНТИ
Осъществяват се за новородени до 14 дни
след изписване от лечебното заведение от
медицински сестри, акушерки или лекарски
асистенти от амбулатория за първична медицинска помощ и включват:
1. предоставяне на информация за възможностите за укрепване и подобряване на
здравето на детето и утвърждаване на положителни здравни навици и жизнени умения;
2. оценка от здравна гледна точка на средата,
в която се отглежда детето и запознаване с
рисковите фактори за заболявания и вредата
от нездравословните навици в средата;
3. даване на необходимата информация
(консултиране) на родителите за рационално
хранене на кърмачето, ползите от изключителното кърмене през първите шест месеца и
продължителността на естественото хранене

ВЕСТНИК
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съгласно приетите норми, а при кърмачета
на смесено и кърмачета на изкуствено хранене – на препоръки за подходящите адаптирани млека;
4. даване на указания за правилния хигиенен
режим за отглеждане и закаляване на детето;
5. консултиране по въпроси за подобряване
на родителските практики за отглеждане и
възпитание на детето;
6. при необходимост измерване, регистрация и оценяване на витални показатели,
разпознаване на индикациите на застрашаващи живота състояния и предприемане на
своевременни действия.“
§ 2. В раздел IV на приложение № 3 към
чл. 1 „Дентална извънболнична медицинска
помощ“ думите „под 18-годишна възраст“ се
заличават.
Заключителна разпоредба
§ 3. В чл. 11, ал. 1 от Наредба № 26 от
2007 г. за предоставяне на акушерска помощ
на здравно неосигурени жени и за извършване
на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни
жени (обн., ДВ, бр. 51 от 2007 г.; доп., бр. 100
от 2012 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2014 г.; доп.,
бр. 103 от 2015 г.) след думите „се извършват“
се добавя „след насочване от лекаря, установил
бременността“ и се поставя запетая.
Министър:
Стойчо Кацаров
5780

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците,
по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене
на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от
2014 г.; изм., бр. 51 от 2018 г.; изм. и доп.,
бр. 51 от 2019 г. и бр. 30 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 5 думите „информационна
система за отпадъци“ се заменят с „Национална информационна система „Отпадъци“
(НИСО) по чл. 48, ал. 8 ЗУО“.
§ 2. В чл. 8 ал. 5 се отменя.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 7 са длъжни да поискат
заверяване на отчетната книга при подаване
на работни листове и/или издаване, изменение
и/или допълнение на разрешение по чл. 67 и
регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО
при подаване на заявленията за търговци
и/или брокери.“
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2. В ал. 2 след думата „заверяват“ се добавя „чрез НИСО“.
3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
4. В ал. 6 думите „информационната система“ се заменят с „НИСО“.
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) В случаите по чл. 36 ЗУО, както и след
изтичане срока за утвърждаване на работни
листа по реда на наредбата по чл. 3, ал. 1
ЗУО лицата могат да водят отчетни книги,
генерирани от НИСО на базата на подадените
работни листове и/или заявления за издаване,
изменение и/или допълнение на разрешение
по чл. 67 и регист рационен док у мент по
чл. 78 ЗУО и/или регистрационни форми за
търговци и/или брокери, до произнасяне на
компетентния орган.“
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Отчетните книги по чл. 7 се попълват
хронологично минимум веднъж месечно за
всеки календарен месец до 15 дни след изтичането му, като всеки запис се отразява
по дата.“
2. Алинея 2 изменя така:
„(2) В случай на необходимост от коригиране на данните, въведени в отчетните книги
по чл. 7, се допуска извършване на корекция
през текущия месец на вече въведени данни
в отчетната книга за предходните 2 месеца.
Корекцията се отразява на нов ред, като се
попълват коректно всички нормативно изискуеми данни.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Отчетните книги по чл. 7, т. 2 за отпадъци с произход от общинските системи
за събиране на смесени битови отпадъци с
код 20 03 01 (смесени битови отпадъци) могат да се попълват веднъж месечно с един
запис за общото количество транспортирани
отпадъци по дати.“
4. Алинеи 5 – 7 се отменят.
5. Алинея 8 се изменя така:
„(8) В случай че третираните отпадъци
са придобили статус „край на отпадъка“, в
отчетните книги вместо код се записва „край
на отпадъка“.“
§ 5. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Отчетните книги по чл. 7 се водят
по електронен път в НИСО, поддържана от
Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС), при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУ У).“
§ 6. В чл. 16 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случай на образуване на отпадъци
от дейността на съоръжение/инсталация/
площадка за третиране на отпадъци се предоставя годишен отчет по образец съгласно
приложение № 9.“
§ 7. В чл. 17 ал. 2 се изменя така:
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„(2) Лицата по ал. 1 не попълват годишен
отчет по чл. 16, ал. 1 и в случай на образуване
на отпадъци от дейността на съоръжение/инсталация/площадка за третиране на отпадъци
попълват годишен отчет по чл. 13.“
§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите, за които не се изисква
нотификация за превози на отпадъци за или
внос в Република България по Регламент (ЕО)
№ 1013/2006, се изпраща по електронна поща
до РИОСВ по местоназначение на отпадъците
не по-късно от един ден от деня на натоварване
копие на попълнен формуляр по Приложение
VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан
в поле 12 от лицата, уреждащи превози, или
копие на попълнен формуляр по образец съгласно приложение № 52 от получателите на
отпадъците.“
2. В ал. 5 думите „класифицирани с код
В3010“ се заменят с „класифицирани с код
В3011 или с код EU3011“, а думите „лицата
по ал. 4 заедно с Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006“ с „лицата, уреждащи
превози“.
§ 9. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Годишни отчети по чл. 13 – 22
и чл. 22б за предходната календарна година
се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година чрез НИСО при наличие на
квалифициран електронен подпис по смисъла
на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУ У.
(2) Годишни отчети по чл. 22а за предходната календарна година се предоставят
ежегодно до 31 март на текущата година
чрез НИСО при наличие на квалифициран
електронен подпис по смисъла на чл. 13,
ал. 3 от ЗЕДЕУ У.
(3) Годишни отчети се предоставят от
лице, което се идентифицира с електронен
подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕУ У
и въз основа на електронен образ на изрично
заявление и електронен образ на пълномощно
от задълженото лице, подадено до изпълнителния директор на ИАОС за предоставяне
на годишните отчети.
(4) В случай на необходимост от коригиране
на информацията от годишните отчети по
ал. 1 се предоставя коригиран годишен отчет
чрез НИСО в срок до 31 март на годината,
следваща отчетната година.
(5) След изтичане на срока по ал. 4 лицата
не могат да извършват промяна на предоставените данни.“
§ 10. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 става основен текст и в нея в
т. 1 се създават букви „е“ и „ж“:
„е) обувки и текстил;
ж) опаковани стоки.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
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§ 11. В чл. 25, ал. 1 в основния текст думите „по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 4“ се заменят
с „по чл. 24, т. 1, 4 и 5“.
§ 12. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „интернет страницата на
И АОС“ се заменят с „директора на РИОСВ,
на чиято територия е седалището на лицето“.
2. В ал. 3 думите „изпълнителният директор на ИАОС“ се заменят с „директорът на
РИОСВ, на чиято територия е седалището
на лицето“.
3. А линея 5 се отменя.
4. В ал. 6 думите „изпълнителния директор на ИАОС“ се заменят с „директора на
РИОСВ, на чиято територия е седалището
на лицето“.
5. В ал. 7 думите „изпълнителния директор на ИАОС“ се заменят с „директора на
РИОСВ, на чиято територия е седалището
на лицето“.
§ 13. Член 28 се отменя.
§ 14. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. А линея 1 се изменя така:
„(1) Публичните регистри по чл. 24 се
водят и поддържат в НИСО.“
2. В ал. 2 думите „от чл. 45, ал. 2 – 6 ЗУО“
се заменят с „от чл. 45, ал. 2 – 9 и 11 ЗУО“.
§ 15. Наименованието на глава четвърта
се изменя така: „Национална информационна
система „Отпадъци“.
§ 16. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Информационната система“ се заменят с „Националната
информационна система „Отпадъци“.
2. Създават се т. 4 – 7:
„4. подаване на заявление за издаване, изменение и/или допълнение или прекратяване
на документи за извършване на дейности с
отпадъци по реда на чл. 67 и 78 ЗУО;
5. подаване за утвърж даване или прекратяване на действието на работен лист за
класификация на отпадъците по приложение
№ 5 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за
класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от
8.08.2014 г.);
6. регистриране на задължените лица в
регистъра на производителите на отпадъци,
които са престанали да бъдат отпадъци;
7. регистриране на лицата, извършващи
дейности като търговец или като брокер на
отпадъци.“
§ 17. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) За достъп до НИСО потребителите извършват регистрация, като попълват
и предоставят регистрационни образци по
електронен път при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13,
ал. 3 от ЗЕДЕУ У.
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(2) За приемане или отказ за регистрация
на потребител информационната система
визуализира съобщение.“
§ 18. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Регистрацията, изменението
и/или допълнението или прекратяването
на регистрация в публичните регистри по
чл. 45, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 12 и 13 се извършва
след подаване на заявление от задълженото
лице съгласно реда, сроковете и образците,
определени в наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО,
наредбата по чл. 59 ЗУО и тази наредба.
(2) Регист раци ята, изменението и/или
допълнението или прекратяването на регистрация в публичния регистър по чл. 45,
ал. 1, т. 6 ЗУО се извършва след подаване
на заявление от задълженото лице съгласно
реда, сроковете и образците, определени в
чл. 104 ЗУО и тази наредба.
(3) Регистрацията в публичния регистър
по чл. 45, ал. 1, т. 10 ЗУО се извършва след
подаване на заявление от задълженото лице
съгласно реда, сроковете и образците, определени в ЗУО и тази наредба.
(4) Подаването на заявления за издаване,
изменение и/или допълнение или прекратяване действието на документи за извършване
на дейности с отпадъци се извършва съгласно
реда, сроковете и образците, определени в
чл. 67 и 78 ЗУО.
(5) Подаването на работни листа за утвърждаване, изменение и/или допълнение или
прекратяване на действието им се извършва
съгласно реда, сроковете и образците, определени в наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
(6) Воденето на отчетност и предоставянето на информация се извършва съгласно
реда, сроковете и образците, определени с
тази наредба.
(7) След изтичане на срока за издаване,
изменение и/или допълнение на документи
за извършване на дейности с отпадъци, определени в чл. 67 и 78 ЗУО, НИСО предоставя
възможност на задълженото лице за водене
на отчетност и предоставяне на информация
съгласно реда, сроковете и образците по
тази наредба.
(8) След изтичане на срока за утвърждаване
или актуализиране на работни листа, определени в наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО, НИСО
предоставя възможност на задълженото лице
за водене на отчетност и предоставяне на
информация съгласно тази наредба.“
§ 19. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. подаване на заявление за утвърждаване, акт уа лизаци я или прекратяване на
действието на работен лист;“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. подаване на заявление за издаване, изменение и/или допълнение или прекратяване

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

на действието на документи за извършване
на дейности с отпадъци по реда на чл. 67
и 78 ЗУО.“
§ 20. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „което се изпраща и по
електронна поща на адреса, посочен в регистрационния образец или регистрационната
форма“ се заличават.
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3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) С лед и з т и ч а не н а нормат и вн и т е
срокове за предоставяне на информаци я
задължените лица не могат да извършват
промяна на предоставените данни.“
§ 21. В преходните и зак лючителните
разпоредби § 5 – § 10 се отменят.
§ 22. Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 и 3
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 7, т. 2 и 3

Отчетна книга за събиране и транспортиране или за събиране и съхраняване (оползотворяване с
код R13 по смисъла на Приложение 2 от ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на
Приложение 1 от ЗУО)
1.

Юридическо лице/ едноличен търговец: .........................................................

2.

ЕИК.............:..................................

3.

Адрес на управлението:.........................................................................................................

4.

Община:...............................Населено място:..........................ЕКАТТЕ/на населеното място/ :..........................

5.

Описание на основната дейност: ....................................................................................

Забележка: информацията по т. 1-5 се попълва в момента на завеждане на отчетната книга
В т.5 се посочва дейността за която се води отчетната книга: 1.събиране и транспортиране или 2,събиране и съхраняване

Таблица 1
І.ПОЛУЧЕН ОТПАДЪК
Дата

Код на
отпадъка

1

Описание
на
отпадъка

2

3

Специфични данни за ИУЕЕО
и НУБА

Произход на отпадъка

Количество

Категория
ИУЕЕО /
Вид на
НУБА/
Категория
МПС

Произход и
маркировка на
ИУЕЕО/
Наименование
на НУБА/

Юридическо лице/
едноличен
търговец /
физическо лице

ЕИК

Основание за
притежание
на отпадъка

Произход

тон

4

5

6

7

8

9

10

IІ. ПРЕДАДЕН ОТПАДЪК
Дата

11

Предаден отпадък

Дейност, за която е предаден

Количество

Юридическо лице/
едноличен търговец

ЕИК

Основание за предаване
на отпадъка

код

описание

тон

12

13

14

15

16

17

Забележки:
Колона 2 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 3 - попълва се описание на отпадъка, като при код 15 01 04 към наименованието „метални опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от
алуминий“ в зависимост от материала и количествата се записват на отделен ред..
Колона 4 и 5 се попълват само при приемане на ИУЕЕО и НУБА:
За прието ИУЕЕО се попълва:
Колона 4 - Категория от Приложение 1 към Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

1

Колона 5 - 1.1 за произход от бита и наличие на маркировка; 1.2 за произход от бита и липса на маркировка; 2.1 за произход извън бита и наличие
на
маркировка;
БР
О Й 8 2 2.2 за произход извън бита и липса
Д на
Ъ маркировка"
РЖАВЕН ВЕСТНИК
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За приети НУБА се попълва:
Колона 5 - 1.1 за произход от бита и наличие на маркировка; 1.2 за произход от бита и липса на маркировка; 2.1 за произход извън бита и наличие
на маркировка;
за произход
извън бита
и липса на маркировка"
Колона
4 - Вид на2.2
НУБА:
А-автомобилни;
И-индустриални;
П-портативни
За приети
НУБА сесепопълва:
Колона
5 - попълва
описание на НУБА - например: оловно - кисели; никел - кадмиеви; литиеви - йонни; никел - метал хидридни; и т.н.
Колона 4 - Вид на НУБА: А-автомобилни; И-индустриални; П-портативни

Колона 6 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга собствена площадка (при дейности по събиране и
Колона 5 - попълва се описание на НУБА - например: оловно - кисели; никел - кадмиеви; литиеви - йонни; никел - метал хидридни; и т.н.
съхраняване) или физическо лице или името на страната, от която е извършен внос/ въвеждане на отпадъка.
В случай на произход на отпадъка от друга страна в Колона 6 се попълва наименованието на страната, в Колона 7 се попълва юридическото лице,
Колона 6 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга собствена площадка (при дейности по събиране и
от което се получава отпадъка.
съхраняване) или физическо лице или името на страната, от която е извършен внос/ въвеждане на отпадъка.
ВВ
случай
нанапроизход
лица
в Колона
6 се
попълва
„физическо лице“,
а Колона
7 не се попълва.
случай
произходнанаотпадъка
отпадъкаототфизически
друга страна
в Колона
6 се
попълва
наименованието
на страната,
в Колона
7 се попълва юридическото лице,

от което се получава отпадъка.
Колона 8- попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъка, или № на търговец на отпадъци от
регистъра
брокерите
отпадъци.лица в Колона 6 се попълва „физическо лице“, а Колона 7 не се попълва.
В случайна
натърговците
произход наи отпадъка
отна
физически

се №
получава
от лице,
извършващо
Колона
– упоменава
на отпадъка
или лице,
2.извън
бита,
освен
в случаите
когато
отпадъкаили
Колона9 8попълва сесе№произхода
на документ
съгласно –
чл.1.от
35 бита
ЗУО или
при
чиято
дейност
се образува
отпадъка,
на търговец
на отпадъци
от
дейности
пона
събиране
и транспортиране
събиране и съхраняване на отпадъци.
регистъра
търговците
и брокерите наили
отпадъци.
Колона
се името
на юридическо
лице
или едноличен
търговец
или
адрес
на друга когато
собствена
площадка
(при дейности
събиране и
се получава
от лице,по
извършващо
Колона12–
9 –попълва
упоменава
се произхода
на отпадъка
– 1.от
бита или 2.извън
бита,
освен
в случаите
отпадъка
съхраняване)
иметои на
страната, за която
е извършен
износ/ изпращане
на отпадъка или площадка, определена от съответните власти, на
дейности по или
събиране
транспортиране
или събиране
и съхраняване
на отпадъци.
която се извършват дейности по натрупване на предварително събрани ОЧЦМ с цел подготвяне за транспортиране с кораб или влак.
Колона 12– попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга собствена площадка (при дейности по събиране и
В съхраняване)
случаите на предаване
в Колона
12сеизпращане
попълва наименованието
страната,определена
в Колона 13се
попълва юридическото
или иметона
наотпадъци
страната,зазадруга
коятострана
е извършен
износ/
на отпадъка илина
площадка,
от съответните
власти, на
лице,
насе
което
се предава
отпадъка.
която
извършват
дейности
по натрупване на предварително събрани ОЧЦМ с цел подготвяне за транспортиране с кораб или влак.
Колона
14- попълва
се № на
чл. 35 ЗУО
или №
на търговец
на отпадъци от регистъра
на втърговците
и брокерите
на отпадъци.
В случаите
на предаване
надокумент
отпадъци съгласно
за друга страна
в Колона
12се
попълва наименованието
на страната,
Колона 13се
попълва юридическото
лице, на което се предава отпадъка.
Колони 15– попълва се дейността съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т. 13 ЗУО
Колона 14- попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.
Колона 16– попълва се описание на дейността по третиране (напр. балиране, шредиране, разкомплектоване и т.н.).“
Колони 15– попълва се дейността съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т. 13 ЗУО
Колона 16– попълва се описание на дейността по третиране (напр. балиране, шредиране, разкомплектоване и т.н.).“

§23.§Приложение
№ 4 се№
изменя
така:
23. Приложение
4 към
чл. 7, т. 5 и 8 се изменя така:

„Приложение №„Приложение
4 към чл. 7, т. 5№и 48
§23. Приложение № 4 се изменя така:
към чл. 7, т. 5 и 8
Отчетна книга за оползотворяване и/или обезвреждане (с изключение на депониране) на отпадъци
„Приложение № 4 към чл. 7, т. 5 и 8
1.

Юридическо лице/ едноличен търговец: .........................................................

2.
1.
3.
2.
4.
3.
5.
4.
6.
5.
7.
6.
8.
7.

ЕИК................................................
Юридическо лице/ едноличен търговец: .........................................................
Адрес на площадката:.........................................................................................................
ЕИК................................................
Община:...............................Населено място:..........................ЕКАТТЕ/на населеното място/:..........................
Адрес на площадката:.........................................................................................................
Описание на основната дейност: ....................................................................................
Община:...............................Населено място:..........................ЕКАТТЕ/на населеното място/:..........................
Описание на инсталацията.........................................
Описание на основната дейност: ....................................................................................
Операции по третиране Код: ..................................
Описание на инсталацията.........................................
Описание на операцията по третиране...............................................................................................
Операции по третиране Код: ..................................

Отчетна книга за оползотворяване и/или обезвреждане (с изключение на депониране) на отпадъци

Забележка: информацията по т. 1-7 се попълва в момента на завеждане на отчетната книга

8.

Описание на операцията по третиране...............................................................................................

т.7 и 8 – попълват се дейностите и наименованията съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т. 13 ЗУО
Забележка: информацията по т. 1-7 се попълва в момента на завеждане на отчетната книга

Таблица 1

т.7 и 8 – попълват се дейностите и наименованията съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т. 13 ЗУО

І.ОТПАДЪК
Код на
отпадъка

1

ІІ.ПОЛУЧЕН ОТПАДЪК

Наименование
на отпадъка

Специфични данни
ИУЕЕО и НУБА

за

Категория
ИУЕЕО /
Вид НУБА
/Категория
МПС

Произход и
маркировка
на ИУЕЕО/
Тип
на
НУБА
в
зависимост
от
химичния
им състав

3

4

2

Дата

5

Произход на отпадъка
Юридическо
лице/
едноличен
търговец
/
физическо
лице/
собствена
площадка/
страна

ЕИК

6

7

Количество
Основание
за
притежание
на отпадъка

8

Произход

тон

2
2

9

10

Забележки:
Колона 1 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО и вида на отпадъка (напр. мед, алуминий, олово, цинк и т.н.)
Колона 2 - попълва се наименованието на отпадъка, като при код 15 01 04 към наименованието „метални опаковки“ се добавя „от черни метали“
или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата се записват на отделен ред.
Колона 3 и 4 се попълват само при приемане на ИУЕЕО и НУБА
За прието ИУЕЕО се попълва:
Колона 3 - Категория от Приложение 1 към Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
Колона 4 - 1.1 за произход от бита и наличие на маркировка; 1.2 за произход от бита и липса на маркировка; 2.1 за произход извън бита и наличие

1

2

3

4

Забележки:
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Колона 1 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО и вида на отпадъка (напр. мед, алуминий, олово, цинк и т.н.)

Колона 2 - попълва се наименованието на отпадъка, като при код 15 01 04 към наименованието „метални опаковки“ се добавя „от черни метали“
или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата се записват на отделен ред.
Колона 3 и 4 се попълват само при приемане на ИУЕЕО и НУБА
За прието ИУЕЕО се попълва:
Колона 3 - Категория от Приложение 1 към Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
Колона 4 - 1.1 за произход от бита и наличие на маркировка; 1.2 за произход от бита и липса на маркировка; 2.1 за произход извън бита и наличие
на маркировка; 2.2 за произход извън бита и липса на маркировка
За приети НУБА се попълва:
Колона 3 - Вид на НУБА: А-автомобилни; И-индустриални; П-портативни
Колона 4 - попълва се типа на НУБА, например оловно-кисели; никел кадмиеви; алкални и т.н.
За дейности с ОЧЦМ не се попълват колони 3 и 4
Колона 6 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга собствена площадка или физическо лице или името
на страната, от която е извършен внос/ въвеждане на отпадъка.
В случай на произход на отпадъка от друга страна в Колона 6 се попълва наименованието на страната, в Колона 7 се попълва юридическото лице,
от което се получава отпадъка.
В случай на произход на отпадъка от физически лица в Колона 5 се попълва „физическо лице“, а Колона 7не се попълва.
Колона 8- попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъка, или № на търговец на отпадъци от
регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.
Колона 9 – упоменава се произхода на отпадъка – 1.от бита или 2.извън бита, освен в случаите когато отпадъка се получава от лице, извършващо
дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци.

Таблица 2
IIІ. ТРЕТИРАН ОТПАДЪК
Дата

Код на
отпадъка

Наименование
на отпадъка

Специфични данни за ИУЕЕО и
НУБА
Категория
ИУЕЕО /
Вид НУБА

1
1

2
2

3
3

4

4

Дейност
код

Произход и
маркировка на
ИУЕЕО/ Тип на
НУБА в
зависимост
химичнияот
им
химичния
съставим
състав
5
5

Количество

описание

тон

3
6

6

7

7

8

8

Забележки:
Забележки:
Колона 2 - попълва се код на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО и вида на отпадъка (напр. мед, алуминий, олово, цинк и т.н.)
Колона 2 - попълва се код на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО и вида на отпадъка (напр. мед, алуминий, олово, цинк и т.н.)
Колона 3 - попълва се наименованието на отпадъка, като при код 15 01 04 към наименованието „метални опаковки“ се добавя „от черни метали“
или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата се записват на отделен ред..
Колона 4 и 5 се попълват само при третиране на ИУЕЕО и НУБА
За третирано ИУЕЕО се попълва:
Колона 4 - Категория от Приложение 1 към Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
Колона 5 - 1.1 за произход от бита и наличие на маркировка; 1.2 за произход от бита и липса на маркировка; 2.1 за произход извън бита и наличие
на маркировка; 2.2 за произход извън бита и липса на маркировка
За третирани НУБА се попълва:
Колона 4 - Вид на НУБА: А-автомобилни; И-индустриални; П-портативни
Колона 5 - попълва се типа на НУБА, например оловно-кисели; никел кадмиеви; алкални и т.н.
За дейности с ОЧЦМ не се попълват колони 4 и 5
Колони 6 – попълва се дейността съгласно Приложение 1 към §1, т. 11 и Приложение 2 към §1, т. 13 ЗУО
Колона 7 – попълва се описание на дейността по третиране (напр. балиране, шредиране, разкомплектоване и т.н.)

Таблица 3
IV. ОБРАЗУВАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТРЕТИРАНЕ
Специфични данни за ИУЕЕО и НУБА
Дата

1

Код на
отпадъка

2

Наименование
на отпадъка

3

Категория
ИУЕЕО

Произход и маркировка на
ИУЕЕО/ Тип на НУБА в
зависимост от химичния им
състав

Описание на
отпадъка

4

5

6

Количество

тон
7

Колона 5 - попълва се типа на НУБА, например оловно-кисели; никел кадмиеви; алкални и т.н.
За дейности с ОЧЦМ не се попълват колони 4 и 5
Колони 6 – попълва се дейността съгласно Приложение 1 към §1, т. 11 и Приложение 2 към §1, т. 13 ЗУО
Колона 7 – попълва се описание на дейността по третиране (напр. балиране, шредиране, разкомплектоване и т.н.)
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Таблица 3
IV. ОБРАЗУВАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТРЕТИРАНЕ
Специфични данни за ИУЕЕО и НУБА
Дата

Код на
отпадъка

1

Наименование
на отпадъка

2

Категория
ИУЕЕО

Произход и маркировка на
ИУЕЕО/ Тип на НУБА в
зависимост от химичния им
състав

Описание на
отпадъка

4

5

6

3

Количество

тон
7

Забележки:
Колона 2 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 3 - попълва се наименованието на отпадъка, като при код 15 01 04 към наименованието „метални опаковки“ се добавя „от черни метали“
или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата се записват на отделен ред..
Колона 4 и 5 се попълват само при образуване на отпадъци от третиране на ИУЕЕО и НУБА
За образуване на отпадъци от третиране на ИУЕЕО се попълва:
Колона 4 - Категория от Приложение 1 към Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
Колона 5 - 1.1 за произход от бита и наличие на маркировка; 1.2 за произход от бита и липса на маркировка; 2.1 за произход извън бита и наличие
на маркировка; 2.2 за произход извън бита и липса на маркировка
За образуване на отпадъци от третиране на НУБА се попълва:
Колона 4 – не се попълва
Колона 5 - попълва се типа на НУБА, например оловно-кисели; никел кадмиеви; алкални и т.н.

4

За дейности с ОЧЦМ не се попълват колони 4 и 5
Колона 6 – попълва се вида на отпадъка

Таблица 4
V. ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ
Дейност, за която е
предаден

Предаден отпадък на
Дата

1

Код на
отпадъка

2

Наименован
ие на
отпадъка

Юридическо лице/
едноличен търговец
/ собствена
площадка/ страна

ЕИК

Основание за
притежание
на отпадъка

3

6

7

8

Количество

код

описание

тон

9

10

11

Забележки:
Колона 2 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО и вида на отпадъка (напр. мед, алуминий, олово, цинк и т.н.)
Колона 3 - попълва се наименованието на отпадъка, като при код 15 01 04 към наименованието „метални опаковки“ се добавя „от черни метали“
или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата се записват на отделен ред..
Колона 4 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга собствена площадка или името на страната, за която
е извършен износ/ изпращане на отпадъка или площадка, определена от съответните власти, на която се извършват дейности по натрупване на
предварително събрани ОЧЦМ с цел подготвяне за транспортиране с кораб или влак..
В случаите на предаване на отпадъци за друга страна в Колона 4 се попълва наименованието на страната, в Колона 5 се попълва юридическото
лице, на което се предава отпадъка.
Колона 6 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци
Колони 9 – попълва се дейността съгласно Приложение 1 към §1, т. 11 и Приложение 2 към §1, т. 13 ЗУО
Колона 10 – попълва се описание на дейността по третиране (напр. балиране, шредиране, разкомплектоване и т.н.)
При предаване на компоненти за повторна употреба, колона 9 не се попълва , а в колона 8 се записва "повторна употреба.“

§24. Приложение № 6 се изменя така:
Приложение № 6 към чл. 7, т. 7 и 8
Отчетна книга за събиране и транспортиране или за събиране и съхраняване (оползотворяване с

Колона 10 – попълва се описание на дейността по третиране (напр. балиране, шредиране, разкомплектоване и т.н.)
При предаване на компоненти за повторна употреба, колона 9 не се попълва , а в колона 8 се записва "повторна употреба.“
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§24.§Приложение
№ 6 се№изменя
24. Приложение
6 къмтака:
чл. 7, т. 7 и 8 се изменя така:

„Приложение № 6

Приложение №към
6 към
чл.чл.7,7,т.т.77 ии 88
Отчетна книга за събиране и транспортиране или за събиране и съхраняване (оползотворяване с
код R13 по смисъла на Приложение 2 от към §1, т. 13 от ДР на ЗУО) на отпадъци от черни и цветни
метали
1.
2.
3.
4.
5.

Юридическо лице/ едноличен търговец: .........................................................
ЕИК:...............................................
Адрес на управлението:.........................................................................................................
Община:...............................Населено място:..........................ЕКАТТЕ/на населеното място/ :..........................
Описание на основната дейност: ....................................................................................

Забележка: информацията по т. 1-5 се попълва в момента на завеждане на отчетната книга

т.5 се посочва дейността за която се води отчетната книга: 1.събиране и транспортиране или 2,събиране и съхраняване

Таблица 1
I.ОТПАДЪК

IІ.ПОЛУЧЕН ОТПАДЪК
Произход на отпадъка

Код на
отпадъка

Описание
на
отпадъка

Дата

1

2

3

Юридическо
лице/
едноличен
търговец /
физическо
лице /
собствена
площадка

Дата на
издаване на Основание
Сертификат/
сертификата
за
Произход
декларация
притежание
/
за произход
на
отпадъка
декларацията
за произход

4

5

6

5

Количество

7

тон

9

8

IIІ. ПРЕДАДЕН ОТПАДЪК
Дата

10

Предаден отпадък

Дейност за която е предаден

Количество

Юридическо лице/
едноличен търговец /
собствена площадка/
страна

ЕИК

Основание за
притежаване на
отпадъка

код

описание

тон

11

12

13

14

15

16

Забележка:
Колона 1 - попълва се кода на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 2 – посочва се вида на отпадъка (напр.-мед, алуминий, олово, цинк и т.н.)
Колона 4 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга собствена площадка (при дейности по събиране и
съхраняване) или физическо лице или името на страната, от която е извършен внос/ въвеждане на отпадъка.
В случай на произход на отпадъка от друга страна в Колона 4 се попълва наименованието на страната и юридическото лице, от което се получава
отпадъка.
Колона 5 – посочва се вида на съответния документ
В случай на произход на отпадъка от физически лица в Колона 4 се попълва „физическо лице“, а Колона 5 се попълва декларацията за произход
В случай на произход на отпадъка от друго юридическо лице/ едноличен търговец или друга собствена площадка, които не са генератори на
отпадъка в Колона 5 се записва ЕИК на юридическото лице/едноличния търговец или адрес на другата площадка, а Колона 6 не се попълва.
Колона 7- попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъка, или № на търговец на отпадъци от
регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.
Колона 8 – упоменава се произхода на отпадъка – 1.от бита или 2.извън бита, освен в случаите когато отпадъка се получава от лице, извършващо
дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци.
Колона 11 – попълва се името на юридическо лице или едноличен търговец или адрес на друга собствена площадка (при дейности по събиране и
съхраняване) или името на страната, за която е извършен износ/ изпращане на отпадъка или площадка, определена от съответните власти, на
която се извършват дейности по натрупване на предварително събрани ОЧЦМ с цел подготвяне за транспортиране с кораб или влак..

6

отпадъка.
Колона 5 – посочва се вида на съответния документ
В случай на произход на отпадъка от физически лица в Колона 4 се попълва „физическо лице“, а Колона 5 се попълва декларацията за произход
В случай на произход на отпадъка от друго юридическо лице/ едноличен търговец или друга собствена площадка, които не са генератори на

Б отпадъка
Р О Й в8Колона
2
Д Ълице/едноличния
Р Ж А В Е търговец
Н В или
Е Садрес
Т НнаИ
К площадка, а Колона 6 не се попълва. С Т Р. 4 7
5 се записва ЕИК на юридическото
другата
Колона 7- попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъка, или № на търговец на отпадъци от
регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.
Колона 8 – упоменава се произхода на отпадъка – 1.от бита или 2.извън бита, освен в случаите когато отпадъка се получава от лице, извършващо
дейности
по събиране
и транспортиране
или за
събиране
съхраняване
на отпадъци.
В случаите
на предаване
на отпадъци
друга истрана
в Колона
11 се попълва наименованието на страната, а в Колона 12 се попълва
юридическото лице, на което се предава отпадъка.
Колона
11 – попълва
се името на
на юридическо
илистрана
едноличен
търговец
на друга
собствена площадка
(при дейности
по събиране
и
В случаите
на предаване
отпадъци залице
друга
в Колона
11или
се адрес
попълва
наименованието
на страната,
а в Колона
12 се попълва
съхраняване)
или
името
на на
страната,
за съгласно
която
е извършен
износ/
изпращане
на отпадъка
или от
площадка,
определена
от съответните
власти,
на
юридическото
лице,
на №
което
се предава
отпадъка.
Колона
13 - попълва
се
документ
чл. 35 ЗУО
или №
на търговец
на отпадъци
регистъра
на търговците
и брокерите
на отпадъци.
която се извършват дейности по натрупване на предварително събрани ОЧЦМ с цел подготвяне за транспортиране с кораб или влак..
Колона 14
13 –
- попълва
на документ
съгласно
чл. 35 ЗУО
или§1,
№ т.11
на търговец
на отпадъци
Колони
попълва се
се №
дейността
съгласно
Приложение
1 към
и Приложение
2 към от
§1,регистъра
т.13 ЗУО на търговците и брокерите на отпадъци.
6
В случаите на предаване на отпадъци за друга страна в Колона 11 се попълва наименованието на страната, а в Колона 12 се попълва
Колони 15
14 –– попълва
попълва
се
дейността
Приложение
1 към
§1, т.11
и Приложение
2 към
§1, т.13 ЗУО и т.н.).“
Колона
описание
насъгласно
дейността
по третиране
(напр.
балиране,
шредиране,
разкомплектоване
юридическото
лице, насе
което
се предава
отпадъка.
Колона 15 – попълва се описание на дейността по третиране (напр. балиране, шредиране, разкомплектоване и т.н.).“

Колона 13 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.
Колони
– попълва се дейността
съгласно
Приложение
§25. 14
Приложение
№ 11 се
изменя
така: 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т.13 ЗУО

§25. 15Приложение
№ 11наседейността
изменяпотака:
Колона
– попълва се описание
третиране (напр. балиране, шредиране, разкомплектоване и т.н.).“

§ 25. Приложение № 11 към чл. 14, т. 2 се изменя така:

„Приложение № 11 към чл. 14, т. 2
„Приложение № 11 към чл. 14, т. 2

„Приложение № 11
§25.
Приложение
№ 11 ЗА
се изменя
така: И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ И/ИЛИ СТРОИТЕЛНИ
ГОДИШЕН
ОТЧЕТ
СЪБИРАНЕ
към чл. 14, т. 2
ОТПАДЪЦИ
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ
НА БИТОВИ
И/ИЛИ
„Приложение
№ 11СТРОИТЕЛНИ
към чл. 14, т. 2
ОТПАДЪЦИ
ЗА ............. ГОДИНА
ЗА ............. ГОДИНА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ И/ИЛИ СТРОИТЕЛНИ
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
ОТПАДЪЦИ
I. ДАННИ ЗА
ЮРИДИЧЕСКОТО
ЛИЦЕ:
Юридическо
лице/
едноличен търговец:.............................................
ЕИК:.............................................

ЗА ............. ГОДИНА

Юридическо
лице/
търговец:.............................................
ЕИК:.............................................
Документ
по чл.
35 едноличен
ЗУО №.............................................
дата:...........................
Документ
35 ЗУО
№.............................................
/попълва
се №по
начл.
документа
и дата
на издаване/

I./попълва
ДАННИ
ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
се № на документа и дата на издаване/

дата:...........................

Адрес на управлението:

Юридическо
лице/ едноличен търговец:............................................. ЕИК:.............................................
Адрес на управлението:
Община:......................... Населено място:...................... ЕКАТТЕ :..............................

Документ
по чл. 35 ЗУО №.............................................
Община:.........................
Населено място:......................дата:...........................
ЕКАТТЕ
:..............................
/на населеното
място/
/попълва се № на документа и дата на издаване/

/на населеното място/
Адрес: .............................................................................................................

Адрес:на.............................................................................................................
Адрес
управлението:
Телефон
за контакти:........................... Лице за контакти:...............................................
Телефон за контакти:...........................
Лице за контакти:...............................................
Община:.........................
Населено място:......................
ЕКАТТЕ :..............................
имейл:............................................................................
имейл:............................................................................

/на населеното място/

Адрес:
.............................................................................................................
II. ОБСЛУЖВАНИ
ТЕРИТОРИИ/ ПЛОЩАДКИ
II.
ОБСЛУЖВАНИ
ТЕРИТОРИИ/
ПЛОЩАДКИ
Телефон за контакти:...........................
Лице
за контакти:...............................................
Община

Населено място

ЕКАТТЕ

Район

Община

Населено място

ЕКАТТЕ

Район

1

2

3

4

имейл:............................................................................
1
2
3
II. ОБСЛУЖВАНИ
ТЕРИТОРИИ/
ПЛОЩАДКИ

Община

Забележки:

Населено място

ЕКАТТЕ

4

Район

Забележки:
Колона
3 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място

1

2

3

4

Наименование
на отпадъка

Събрани

Колона 3 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място

III. ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ
Община

Произход

Код на
отпадъка

Забележки:

Предадени за
оползотворяване

Предадени за
обезвреждане

тон

дейност

тон

дейност

тон

5

6

7

8

9

1 3 – попълва 2
Колона
се ЕКАТТЕ на 3
населеното място 4

Забележки:
Колона 2 – попълва се съгласно:
А – от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки
Б – от системите за разделно събиране на биоотпадъци
В – от други системи за разделно събиране в т.ч. пунктове, съдове, общински площадки по чл. 19, ал. 3, т. 11 ЗУО
Г – от обекти по чл. 33, ал. 4 ЗУО
Д – от общински системи за събиране на смесени битови отпадъци
Е – от съоръжения за третиране на отпадъци
Ж – производствен неопасен отпадък
З – от системи за разделно събиране на отпадъци по чл. 19, ал. 3, т. 6 ЗУО

7
7

7

Забележки:
Колона 2 – попълва се съгласно:
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Б – от системите за разделно събиране на биоотпадъци
В – от други системи за разделно събиране в т.ч. пунктове, съдове, общински площадки по чл. 19, ал. 3, т. 11 ЗУО
Г – от обекти по чл. 33, ал. 4 ЗУО
Д – от общински системи за събиране на смесени битови отпадъци
Е – от съоръжения за третиране на отпадъци
Ж – производствен неопасен отпадък
З – от системи за разделно събиране на отпадъци по чл. 19, ал. 3, т. 6 ЗУО
Колона 3 и 4 - попълва се код и наименование на отпадъка, съгласно наредбата по чл. 3, ал.1 ЗУО като при код 15 01 04 към наименованието
„метални опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата се записват на отделен ред.
Колона 6 и 8 – попълва се дейността съгласно Приложение 1 към §1, т. 11 и Приложение 2 към §1, т. 13 ЗУО/

IV. СПИСЪК НА ЛИЦАТА/СЪОРЪЖЕНИЯТА, НА КОИТО СЕ ПРЕДАВАТ ОТПАДЪЦИ
Юридическо лице/
едноличен търговец

ЕИК

1

2

Основание за
притежание на
отпадъка

Местонахождение

Количества

населено място

ЕКАТТЕ

тон

4

5

6

3

Код на
отпадъка

Дейност
по
третиран
е

7

8

Забележки:
Колона 3 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци
Колона 5 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място
Колона 7 - попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 8 – попълва се дейността съгласно Приложение 1 към §1, т. 11 и Приложение 2 към §1, т. 13 ЗУО

Трите имена:..............................................................

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

/на лице с представителна власт/
Други бележки: ..................................................................

Трите имена:..............................................................

/длъжност, подпис и печат/

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

/на лице с представителна власт/
Дата:..........................“

/длъжност, подпис и печат/

Дата:..........................“

§ 26. Приложение № 18 се изменя така:
8
§ 26. Приложение № 18 към чл. 16, ал. 1, 6 и 9 се изменя така:
„Приложение № 18 към чл. 16, ал. 1, 6 и 9
„Приложение № 18
§ 26. Приложение № 18 се изменя така:
към чл. 16, ал. 1, 6 и 9
„Приложение № 18 към чл. 16, ал. 1, 6 и 9

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И/ИЛИ
ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ............ ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И/ИЛИ
ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ............ ГОДИНА

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/ едноличен търговец:....................................................................... ЕИК:...............................................
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/ едноличен търговец:....................................................................... ЕИК:...............................................

Документ по чл. 35 ЗУО:..................................................
/в случай че е приложимо/

Документ по чл. 35 ЗУО:..................................................

Адрес на управлението:/в случай че е приложимо/
Община:.............................Населено
място:............................ЕКАТТЕ :......................
Адрес
на управлението:
/на населеното място/
Община:.............................Населено място:............................ЕКАТТЕ :......................
/на населеното място/
Адрес: ................................................................................................................................

Адрес:
................................................................................................................................
Телефон
за контакти:.................................Лице за контакти:........................................
Телефон
контакти:.................................Лице за контакти:........................................
имейл:за.....................................................................
имейл: .....................................................................

II.ДАННИ ЗА ПЛОЩАДКАТА/ СЪОРЪЖЕНИЕТО/ ИНСТАЛАЦИЯТА

II.ДАННИ ЗА ПЛОЩАДКАТА/ СЪОРЪЖЕНИЕТО/ ИНСТАЛАЦИЯТА
1. Площадка №:...............
1.

Площадка №:...............

Адрес: ................................................................................................................................
Телефон за контакти:.................................Лице за контакти:........................................
имейл: .....................................................................
БРОЙ 82
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II.ДАННИ ЗА ПЛОЩАДКАТА/ СЪОРЪЖЕНИЕТО/ ИНСТАЛАЦИЯТА
1.

Площадка №:...............

2.

Адрес на площадката:......................................................................

3.

Описание на съоръжението/инсталацията/площадката:.......................................................

4.

Операция по третиране
Код: R ...... / D .......Описание:....................................................................................................................
Наименование:..........................................................................................................................

/описва се операцията и се попълват дейностите и наименованието съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т13 ЗУО/

III. ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ

9
Количества

Собствена площадка /
юридическо лице/
едноличен търговец /
физическо лице/страна

ЕИК

1

2

Код на
отпадъка

Описание на
отпадъка

Основание за притежание на
отпадъка

Произход

3

4

5

6

тон
7

Забележки:
Информацията за отпадъци получени директно от физически лица, се записва на един ред, като в колона 1 се записва "физически лица", а колона
2 не се попълва
При приемане на отпадъци от собствени площадки на фирмата в колона 1 се записва номера и адреса на площадката , а колона 2 не се попълва
При приемане на отпадъци от друга страна в колона 1 се записва страната, а колона 2 не се попълва
Колона 3 – попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 5 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъка, или № на търговец на отпадъци от
регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.
Колона 6 – попълва се произхода на отпадъка – 1.от бита или 2.извън бита, освен в случаите когато отпадъка се получава от лице извършващо
дейности по събиране и транспортиране или събиране и съхраняване на отпадъци

IV.ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
1. Подготовка преди оползотворяване и/или обезвреждане
Код на
отпадъка

1

Наличен отпадък
към 1 януари на
отчетната година

Получени

Подготовка преди
Наличен отпадък
оползотворяване
към 31 декември на
и/или обезвреждане
отчетната година

тон

тон

тон

тон

2

3

4

5

Получени

Оползотворени/
обезвредени

Налични към 31
декември на
отчетната година

тон

тон

тон

Забележки:
Колона 1 – попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

2. Оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци
Налични към 1
януари
на отчетната
Код на
година
отпадъка
тон

Забележки:
Колона 1 – попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

С Т Р.

50
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2. Оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци
Налични към 1
януари
на отчетната
Код на
година
отпадъка

Получени

Оползотворени/
обезвредени

Налични към 31
декември на
отчетната година

тон
3

тон
4

тон
5

тон
2

1

10

Забележки:
Колона 1 – попълва се код на отпадъка, съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА УТАЙКИ ОТ ПСОВ
1 Внасяне на утайки в почвите за нуждите на селското и горското стопанство и за рекултивация на нарушени
терени
1.1 Дейност по оползотворяване
“Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за
земеделието или околната среда ”

да

R 10

не

1.2 Предназначение:

Количество

Площ и място, на която
са оползотворени
Площ
3

използване в земеделието

...........тон сухо в-во

...........м

използване в горското стопанство

...........тон сухо в-во

...........м3 ..........дка

за тревни площи и паркове

...........тон сухо в-во

............м3 ..........дка

за рекултивация на нарушени терени

...........тон сухо в-во

...........м3 ..........дка

...........тон сухо в-во

............м3

1.3 Общо количество оползотворени утайки по т.1.2

Място

..........дка

2 Оползотворяване с други методи
2.1 Дейност по оползотворяване /изгаряне с оползотворяване на енергията, компостиране, други /:
2.2 Предназначение:

Количество

изгаряне без оползотворяване на енергията

...........тон сухо в-во

.................м3

изгаряне с оползотворяване на енергията

...........тон сухо в-во

.................м3

компостиране

...........тон сухо в-во

.................м3

...........тон сухо в-во
...........тон сухо в-во

.................м3
.................м3

други
2.3 Общо количество оползотворени утайки по т. 2.2

3. Проблеми възникнали при оползотворяване на утайки/описва се/......................................................................................11

V.Образувани отпадъци
№ по ред

Код на отпадъка

Описание на отпадъка

№ по ред

Код на отпадъка

Описание на отпадъка

2.3 Общо количество оползотворени утайки по т. 2.2

.................м3

...........тон сухо в-во

3. Проблеми възникнали при оползотворяване на утайки/описва се/......................................................................................
БРОЙ 82
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V.Образувани отпадъци
№ по ред

Код на отпадъка

Описание на отпадъка

Други бележки:................................................
Трите имена:..............................................................

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

/на лице с представителна власт/

/длъжност, подпис и печат/

Дата:..........................“

Други бележки:................................................

§ Трите
27. Приложение
№ 19в се изменя така:
имена:..............................................................

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

/на лице с представителна власт/

/длъжност, подпис и печат/

Дата:..........................“

§ 27. Приложение № 19в към чл. 16, ал. 3, т. 3 се изменя
така:
„Приложение
№ 19в към чл. 16, ал. 3, т. 3
„Приложение № 19в
към чл. 16, ал. 3, т. 3

ГОДИШЕН
ОТЧЕТ№ЗА
ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ МЕТАЛНИ
§ 27. Приложение
19вОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/
се изменя така:
ОПАКОВКИ ЗА ........... ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:

„Приложение № 19в към чл. 16, ал. 3, т. 3

Юридическо лице/ едноличен търговец:...............................................................................ЕИК:.....................................

Документ
по чл.ОТЧЕТ
35 ЗУО: ................................................
ГОДИШЕН
ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ МЕТАЛНИ

ОПАКОВКИ ЗА ........... ГОДИНА

Адрес на управлението:

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:

Община:...........................Населено място:...................................ЕКАТТЕ :............................
Юридическо лице/ едноличен търговец:...............................................................................ЕИК:.....................................
/на населеното място/

Адрес:
Адрес: ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Документ по чл. 35 ЗУО: ................................................

12

Адрес на управлението:
Местоположение
Местоположение на
на съоръжението/инсталацията/площадката:
съоръжението/инсталацията/площадката:
Община:...........................Населено
място:...................................ЕКАТТЕ :............................
Община:............................Населено
Община:............................Населено място:...................................ЕКАТТЕ
място:...................................ЕКАТТЕ :...........................
:...........................
/нанаселеното
населенотомясто/
място/
/на
/на населеното място/

Адрес:
Адрес: ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

12

Телефон
Телефон за
за контакти:..................................Лице
контакти:..................................Лице за
за контакти:.........................................
контакти:.........................................
имейл:..................................................................
имейл:..................................................................

Данни
Данни за
за лицето
лицето от
от името
името и
и за
за сметка,
сметка, на
на което
което са
са третирани
третирани отпадъци
отпадъци от
от опаковки
опаковки за
за изпълнение
изпълнение целите
целите
по
рециклиране
и
оползотворяване:
по рециклиране и оползотворяване:
Име
Име на
на лицето,
лицето,
изп.
изп.
задълженията
задълженията си
си
индивидуално
индивидуално //
организация
организация по
по
оползотворяване
оползотворяване

ЕИК
ЕИК

11

22

Документ
Документ
съгласно
съгласно чл.81
чл.81
ЗУО
ЗУО

Количество,
Количество, тона
тона
рециклирани
рециклирани

оползотворени
оползотворени

алуминий
алуминий

черни
черни
метали
метали

алуминий
алуминий

черни
черни
метали
метали

44

55

66

77

33

II
II .. КОЛИЧЕСТВО
КОЛИЧЕСТВО И
И ПРОИЗХОД
ПРОИЗХОД НА
НА ОПОЛЗОТВОРЕНИ,
ОПОЛЗОТВОРЕНИ, РЕЦИКЛИРАНИ
РЕЦИКЛИРАНИ И
И ОБЕЗВРЕДЕНИ
ОБЕЗВРЕДЕНИ
ОТПАДЪЦИ
ОТ
ОПАКОВКИ
ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ
Вид на
Вид на
отпадъчния
отпадъчния
материал
материал

Налични отпадъци от метални опаковки
Налични отпадъци от метални опаковки
към 1 януари на отчетната година
към 1 януари на отчетната година

Общо количество
Общо количество
приети отпадъци
приети отпадъци
от метални
от метални
опаковки от
опаковки от
страната

Произход на отпадъци от метални опаковки от страната:
Произход на отпадъци от метални опаковки от страната:

Внос/
Внос/
пристиг
пристиг
ания
ания

оползотворяване
1

С Т Р.

2

3

52

4

ДЪРЖАВЕН
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6

7
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II . КОЛИЧЕСТВО И ПРОИЗХОД НА ОПОЛЗОТВОРЕНИ, РЕЦИКЛИРАНИ И ОБЕЗВРЕДЕНИ
ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ
Вид на
отпадъчния
материал

Налични отпадъци от метални опаковки
към 1 януари на отчетната година

Отпадък, въведен в
ефективен процес на
оползотворяване към 31
декември на
предходната година

Отпадък,
невъведен в
ефективен
процес на
оползотворяв
ане към 31
декември на
предходната
година

тон

тон

2

3

в 1т.ч.
за
опаковане на
опасни
Черни
химични
метали
вещества
Алуминий
Общо
в
т.ч.
за
опаковане на
опасни
химични
Рециклиране
вещества

Произход на отпадъци от метални опаковки от страната:

Внос/
пристиг
ания

от пунктове,
съдове, общински
площадки по
чл.19, ал.3, т.11
ЗУО

от обекти по
чл.33, ал.4 ЗУО

от системи
за разделно
събиране

от инсталации
за
предварителна
обработка

тон

тон

тон

тон

тон

тон

4

5

6

7

8

9

13
Предадени за
обезвреждане

Общо

10

Общо количество
приети отпадъци
от метални
опаковки от
страната

тон
Рециклиране

тон
Предадени за
11 обезвреждане

тон

Налични отпадъци от метални опаковки към 31 декември на отчетната година
Отпадък, въведен в ефективен процес на оползотворяване
към 31 декември на отчетната година

тон
тон
Налични отпадъци от метални опаковки към 31 декември на отчетната година
12
13
Отпадък, въведен в ефективен процес на оползотворяване
Отпадък, не въведен в ефективен процес на
оползотворяване към 31 декември на отчетната
към 31 декември на отчетната година
година

тон

10

11

Отпадък, не въведен в ефективен процес на
оползотворяване към 31 декември на отчетната
година

тон

тон

12

13

Други бележки:
Трите имена:..............................................................

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

/на лице с представителна власт/

/длъжност, подпис и печат/

Дата:..........................“
Други
бележки:
Трите имена:..............................................................

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

/на лице с представителна власт/

/длъжност, подпис и печат/

Дата:..........................“
§ 28. Приложение № 20 се изменя така:

§ 28. Приложение № 20 към чл. 18, ал. 1 и 3 се изменя така:
„Приложение № 20
„Приложение № 20
къмчл.
чл. 18,
18, ал.1
към
ал. и1 3и 3

§ 28.
Приложение
№ 20 се
така:
ГОДИШЕН
ОТЧЕТ
ЗАизменя
ПОДГОТОВКА
ПРЕДИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ
НА ОТПАДЪЦИ С ПРОИЗХОД ОТ БИТА
ЗА ........... ГОДИНА „Приложение № 20 към чл. 18, ал.1 и 3
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
НА ОТПАДЪЦИ С ПРОИЗХОД ОТ БИТА

Юридическо лице/ едноличен търговец:...............................................................................ЕИК:.....................................

ЗА ........... ГОДИНА

I.Документ
ДАННИ по
ЗАчл.
ЮРИДИЧЕСКОТО
ЛИЦЕ:
35 ЗУО:..........................................................
Юридическо лице/ едноличен търговец:...............................................................................ЕИК:.....................................

Документ по чл. 35 ЗУО:..........................................................
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Адрес на управлението:
Община:...........................Населено място:...................................ЕКАТТЕ :............................
/на населеното място/
Адрес: ..................................................................................................................................
Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:
Община:............................Населено място:..................................ЕКАТТЕ :...........................
/на населеното място/

Адрес: ..................................................................................................................................
Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................
имейл:..................................................................

Лица, от името на които са третирани отпадъците с произход от бита
Име

ЕИК

Код на
отпадъка

Наименование на
отпадъка

Количество
тон

1

2

3

4

5

Забележки:
Колона 3 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 4 - попълва се наименование на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО, като при код 15 01 04 към наименованието „метални
опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата се записват на отделен ред.

II.А КОЛИЧЕСТВО И ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ С ПРОИЗХОД ОТ БИТА
Код на
отпадъка

Наименование
на отпадъка

1

2

Налични
Общо
Произход на отпадъците:
Внос/
отпадъци
колиприсот
общински
обекти
и
от
други
други
към
чество
тигас
и
с
т
е
м
и
з
а
площадобекпункиз1 януари
приети
ния
ки по
ти по
тове,
точна ототпадъци с ъби ра не на
смесени биточл. 19,
чл. 33, съдове ници
четната
ви отпадъци
ал. 3
ал. 4
и т.н.
година

Третирани
отпадъци с
произход от
бита

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Описание на
операцията
по третиране

Налични
отпадъци към
31 декември на
отчетната
година
тон

12

13

Забележки:
Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО,
като при код 15 01 04 към наименованието „метални опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от
алуминий“ в зависимост от материала и количествата се записват на отделен ред. Количествата отпадъци
от опаковки от системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки се записват в колона 9.

II.Б КОЛИЧЕСТВО НА ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ДЕЙНОСТ ПО ПОДГОТОВК А
ПРЕДИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ
Вид на дейността по подготовка преди оползотворяване или обезвреждане: ............. R: ............
(за различните операции част II се попълва за всяка отделна операция)
Отпадъци получени от подготовката преди оползотворяване или обезвреждане на отпадъци с произход от бита
Код на Наимено- Налични Коли- Общо коПредадени за:
отпадъ- вание на отпадъци чество личество
оползотворяване чрез:
обезвреждане чрез:
ка
отпадъка
към 1
обра- предадено
рециклиизгаряне
с
оползочрез
изгаряне
чрез обез- депониянуари на зувани за повторране
оползотво- творяване без оползо- вреждане
ране
отчетната отпа- но изполряване на
по друг
творяване на
по друг
година
дъци
ване
енергия-R1
начин
енергия-D10
начин
1

2

Налични
отпадъци
към 31 декември на
отчетната
15
година

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Забележки:
Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО,
като при код 15 01 04 към наименованието „метални опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от
алуминий“ в зависимост от материала и количествата се записват на отделен ред.
Колона 8 – попълва се количеството предадени отпадъци за операции по оползотворяване, различни
от рециклиране и изгаряне с оползотворяване на енергията.

С Т Р.

54
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III. ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ПОСЛЕДВАЩО ТРЕТИРАНЕ
Отпадъци получени от подготовката преди оползотворяване или обезвреждане , предадени на:
Код на
отпадъка

Наименование
на отпадъка

1

ЕИК

Основание за притежание на
отпадъка

тон

Юридическо
лице/ едноличен
търговец / адрес
на собствена
площадка /страна

3

4

5

6

Количество
предадени
отпадъци

2

Забележки:
Колона 1 и 2 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО, като при код 15 01 04 към наименованието
„метални опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата се записват на отделен ред..
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 4 се записва номера и адреса на площадката, а колона 5 не се попълва
При предаване на отпадъци на друга страна в колона 4 се записва страната, а колона 5 не се попълва
Колона 6 - попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци

IV. СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И/ИЛИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ С ПРОИЗХОД
ОТ БИТА
Вид на съоръжението:..........................................

Капацитет на съоръжението:...........................................

Операция по третиране : .....................................

R:........................................

Код на
отпадъка

1

Наименование
на отпадъка

Налични отпадъци
към 1 януари на
отчетната година

Количество
получени за
оползотворяване
отпадъци

Количество
оползотворени
отпадъци

Налични
отпадъци към 31
декември на
отчетната година

тон

тон

тон

тон

3

4

5

6

2

Забележки:
Колона 1 и 2 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО, като при код 15 01 04 към наименованието
„метални опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата се записват на отделен ред..

V. ОТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ РАБОТАТА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО
Код на
отпадъка

Наименование
на отпадъка

Количество
тон

1

2

3

Забележки:
Колона 1 и 2 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО, като при код 15 01 04 към наименованието
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„метални опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата се записват на отделен ред..

VI. ПРОДУКТИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ СЪОРЪЖЕНИЕТО
Вид
на
проду
кта

Описа
ние на
продук
та

Количес
тво
тон

Съответс
твие със
стандарт
(организа
ция за
осигуряв
ане на
качество)

Описание на
стандарта(си
стема за
осигуряване
на
качеството)

Оценка на
качеството
/ клас

Предадени на:
Юридическ
о лице/
едноличен
търговец/
физическо
лице/ адрес
на собствена
площадка

ЕИК

Предназначен
ие

Колона 1 и 2 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО, като при код 15 01 04 към наименованието
„метални опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата се записват на отделен ред..

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

VI. ПРОДУКТИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ СЪОРЪЖЕНИЕТО
Вид
на
проду
кта

Описа
ние на
продук
та

Количес
тво

1

2

3

тон

Съответс
твие със
стандарт
(организа
ция за
осигуряв
ане на
качество)

Описание на
стандарта(си
стема за
осигуряване
на
качеството)

Оценка на
качеството
/ клас

4

5

6

Предадени на:
Юридическ
о лице/
едноличен
търговец/
физическо
лице/ адрес
на собствена
площадка

ЕИК

Предназначен
ие

7

8

9

Забележки:
При предаване на отпадъци директно на физически лица, се записва на един ред, като в колона 7 се записва "физически лица", а колона 8 не се
попълва
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 7 се записва номера и адреса на площадката, а колона 8 не се попълва
Колона 9 – попълва се предназначението за което е предаден продукта

Други бележки:...........................................................
Трите имена:..............................................................

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

/на лице с представителна власт/

/длъжност, подпис и печат/

Дата:..........................“

§ 29. Приложение № 21 към чл. 16, ал. 5 се изменя така:

„Приложение № 21
към чл. 16, ал. 5
§ 29. Приложение № 21 се изменя така:
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОБРАЗУВАНИ УТАЙКИ ОТ ПСОВ
„Приложение № 21 към чл. 16, ал. 5
ЗА ............. ГОДИНА

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:

Юридическо лице/ едноличен търговец:.................................................................ЕИК:.....................................
Документ по чл. 35 ЗУО:..........................................................
/ако е приложимо/

Адрес на управлението:
Община:...........................Населено място:...................................ЕКАТТЕ :............................
/на населеното място/

Адрес: ..................................................................................................................................
Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:

Община:............................Населено място:..................................ЕКАТТЕ :...........................
/на населеното място/

Адрес: ..................................................................................................................................
Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................
имейл:..................................................................
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II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПСОВ
Наименование на ПСОВ:........................................................................
Въведена в експлоатация:........................год.

Проектен капацитет:..............................еквивалент жители (ЕЖ)

Извършена пълна или частична реконструкция:……………..год.

Реконструкция на ……………. стъпало/стопанство

Органично натоварване на третираните отпадъчни води:..............…....…….ЕЖ
Реален капацитет на ПСОВ:..............................................………………ЕЖ
и……………………………куб.м /година
Максимално средно седмичен входящ товар..…………………………..ЕЖ
Вид и количество на третираните отпадъчни води:
битови отпадъчни води

.................................. м3

индустриални отпадъчни води

.................................. м3

/маркира се с „Х“/

Органично натоварване на третираните отпадъчни води:..............…....…….ЕЖ
Реален капацитет на ПСОВ:..............................................………………ЕЖ
и……………………………куб.м /година

С ТМаксимално
Р. 5 6
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
средно седмичен входящ товар..…………………………..ЕЖ

БРОЙ 82

Вид и количество на третираните отпадъчни води:
битови отпадъчни води

.................................. м3

индустриални отпадъчни води

.................................. м3

/маркира се с „Х“/
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III. ОБРАЗУВАНА УТАЙКА
Общо количество образувана утайка през отчетната година

......................тон сухо в-во ....................... м3

III. А УТАЙКА ОБРАЗУВАНА ОТ ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Наименование на отпадъка: ............................................................................ Код на отпадъка:...............................
/попълва се наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 /попълва се код на отпадъка съгласно
ЗУО/
наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО/
Шифър на групата по Базелската конвенция: Y.................

Свойства, определящи отпадъка като
опасен: HP............../попълва се цифровият знак

/попълва се цифровият знак от шифъра на групата съгласно Приложение № I на Базелската
на опасните свойства на отпадъка съгласно наредба
конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното
по чл.3, ал.1 ЗУО/
обезвреждане/

Количество утайки:

……………..тон

.........................м3

Образувани утайки през отчетната
година
Количество утайки:

........% влажност

.........тон/м3 плътност

Тон сухо в-во

………………......(тон сухо в-во =
м3.(100-%влажност).тон/м3 плътност/100

III. Б УТАЙКА ОБРАЗУВАНА ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Наименование на отпадъка: ..........................................................................

Код на отпадъка:...............................

/попълва се наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1
ЗУО/

/попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по
чл.3, ал.1 ЗУО/

Шифър на групата по Базелската конвенция:..Y........................................... Свойства, определящи отпадъка като
опасен: HP............../попълва се цифровият знак

/попълва се цифровият знак от шифъра на групата съгласно Приложение № I на Базелската
на опасните свойства на отпадъка съгласно наредба
конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното
по чл.3, ал.1 ЗУО/
обезвреждане/

Количество утайки:

……………..тон

.........................м3

Образувани утайки през отчетната
година
Количество утайки:

........% влажност

.........тон/м3 плътност

тонсухо в-во

………………......(тон сухо в-во =
м3.(100-%влажност).тон/м3 плътност/100

IV. УТАЙКИ ОТ ПСОВ ПОЛУЧЕНИ ОТ ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Попълнете допълнителен списък IV, ако е необходимо.
Юридическо
едноличен търговец

лице/ Име: ....................................................

ЕИК: ...................................................

Наименование
на
отпадъка: Код на отпадъка:...............................
............................................................................................................
/попълва се наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО/

/попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по
20
чл.3, ал.1 ЗУО/

Шифър на групата по Базелската конвенция:..Y........................................... Свойства, определящи отпадъка като
опасен: HP............../попълва се цифровият знак

/попълва се цифровият знак от шифъра на групата съгласно Приложение № I на Базелската
на опасните свойства на отпадъка съгласно наредба
конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното
по чл.3, ал.1 ЗУО/
обезвреждане/

Количество утайки:

Получени утайки през отчетната година
Количество утайки:
тон сухо в-во

……………..тон

.........................м3

........% влажност

..........тон/м3
плътност

………………......(тон сухо в-во = м3.(100%влажност).тон/м3 плътност/100

чл.3, ал.1 ЗУО/

/попълва се наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО/

Шифър на групата по Базелската конвенция:..Y........................................... Свойства, определящи отпадъка като
опасен: HP............../попълва се цифровият знак

/попълва се цифровият знак от шифъра на групата съгласно Приложение № I на Базелската
на опасните свойства на отпадъка съгласно наредба
конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното
Б Робезвреждане/
ОЙ 82
Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И по
К чл.3, ал.1 ЗУО/
С Т Р. 5 7

Количество утайки:

……………..тон

.........................м3

........% влажност

..........тон/м3
плътност

Получени утайки през отчетната година
Количество утайки:

………………......(тон сухо в-во = м3.(100%влажност).тон/м3 плътност/100

тон сухо в-во

V.А ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА УТАЙКАТА
Наименование и кратко описание

Брой

Количество
тон

1.
2.
Забележки: посочват се съоръженията за уплътняване и обезводняване в последователността на тяхното ползване: утайкоуплътнители
(гравитачни утаители), машинни уплътнители (сгъстители), камерни филтър преси, лентови филтър преси, винтови преси, центрофуги,
изсушителни полета (само в случай, че редовно се използват, а не при аварийни ситуации), лагуни и др.
Съоръженията следва да се посочат в последователността на тяхното ползване в технологичната схема за обезводняване на утайката

V.Б ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА УТАЙКАТА
Наименование и
кратко описание

Брой

Утайки от битови отпадъчни води
м3

тон

% сухо в-во

Утайки от индустриални
отпадъчни води
м3

тон

% сухо в-во

1.
2.
Забележки: посочват се съоръженията за стабилизиране – биобасейни (в случаите, когато биобасейнът работи в режим на пълна минерализация),
аеробни стабилизатори, анаеробни изгниватели (метан танкове), открити изгниватели, съоръжения за химично стабилизиране, съоръжения за
термично стабилизиране и др.

VI. КОЛИЧЕСТВА НА МЕТАНОВИТЕ ЕМИСИИ
Общо уловен метан,
м3

Съхранение в резервоари
за метан, м3

Оползотворен метан,
м3

Изгаряне във факел,
м3

1

2

3

4

VII. СЪХРАНЯВАНЕ
ОБЕЗВРЕЖДАНЕ

НА

СТАБИЛИЗИРАНИ

УТАЙКИ

ПРЕДИ
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ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

ИЛИ

Попълнете допълнителен списък VIIако е необходимо.
7.1Наименование на площадката / съоръжението/ инсталацията:................................................................................
7.2 Количество на утайки към 31.12.на отчетната година
- новообразувани

.........................тон сухо в-во

.................................м3

- общо

….....................тон сухо в-во

.................................м3

7.3 Характеристики на
площадката / съоръжението

Заета
площ:..................................дка

Капацитет:.......................тон….....................м3

7.4 Вид на площадката / съоръжението за съхранение: ................................................................................................
7.5 Продължителност на съхранение на утайките преди оползотворяване или обезвреждане: ................................месеца

VIII. ЛИЦА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ УТАЙКИ ОТ ПСОВ
Юридическо лице/
едноличен търговец
/ адрес на собствена
площадка

ЕИК

Код на
отпадъка

Наименование
на отпадъка

Дейности по
оползотворяване
/ обезвреждане

Количество
предадени

При
оползотворяване в
земеделието –
информация за
земеделските земи

тон сухо в-

Площ в

Место-

площадката / съоръжението

площ:..................................дка

7.4 Вид на площадката / съоръжението за съхранение: ................................................................................................
7.5 Продължителност на съхранение на утайките преди оползотворяване или обезвреждане: ................................месеца
С Т Р. 5 8
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
БРОЙ 82

VIII. ЛИЦА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ УТАЙКИ ОТ ПСОВ
Юридическо лице/
едноличен търговец
/ адрес на собствена
площадка

ЕИК

1

Код на
отпадъка

2

Наименование
на отпадъка

3

Дейности по
оползотворяване
/ обезвреждане

4

Количество
предадени

При
оползотворяване в
земеделието –
информация за
земеделските земи

тон сухо вво

Площ в
дка

Местоположе
ние

6

7

8

5

Забележки:
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 1 се записва номера и адреса на площадката, а колона 2 не се попълва
Колона 3 и 4 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 5 - попълва се дейността по третиране съгласно Приложение 1 към §1, т. 11 и Приложение 2 към §1, т. 13 ЗУО
Колони 7 – попълва се площта, върху която се оползотворяват в декари (дка)
Колона 8 – попълва се местоположението на земеделските земи, върху, които се оползотворяват (населено място, община, област)

IX. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА НАПРАВЕНИТЕ АНАЛИЗИ НА УТАЙКИ
(прилага се копие от протокола)

Дата
на
анализа
............................................/дд.мм.гггг/ Попълнете допълнителен списък IX,ако е
22
/изпитването трябва да бъде направено в годината, за която се докладват данните за необходимо.
утайките/

9.1 Показател

Стойност

Единица мярка

pH

-

Органично вещество

%

Сухо вещество

%

Escherichia coli

над 1 g

Salmonella spp.

не се допуска в 20 g

Clostridium perfringens

g

жизнеспособни яйца на хелминти
9.2 Показател

1на1kg (сухо в-во)
Съдържание mg/kg сухо в-во
мин.

макс.

средно

ПДК
mg/kg
сухо в-во

1

Cd (кадмий)

30.00

2

Cu (мед)

1600.00

3

Ni (никел)

350.00

4

Pb (олово)

600.00

5

Zn (цинк)

3000.00

6

Hg (живак)

16.00

7

Cr (хром)

500.00

8

As (арсен)

25.00

9

азот (общ)

10 фосфор (Р2О5)
11 калий (общ К2О)
12 ПАВ (полициклични ароматни
в-ди)

6.50

Брой
проби

6

Hg (живак)

16.00

7

Cr (хром)

500.00

8

As (арсен)

25.00

БРО
8 2 (общ)
9 Й азот

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

10 фосфор (Р2О5)
11 калий (общ К2О)
12 ПАВ (полициклични ароматни
в-ди)

6.50

13 РСВ (полихлориранибифенили)
1.00
9.4 Заключение от теста за екотоксичност: ............................................................................................................
14 .............................................
9.5 Заключение от направения анализ: ............................................................................................................
15 .............................................
9.3 Заключение от теста за фитотоксичност: ..............................................................................................................

X. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ И НАПРАВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА УТАЙКИТЕ

В Заключение
ЗЕМЕДЕЛИЕТО
9.4
от теста за екотоксичност: ............................................................................................................
9.5
Заключение от направения анализ: ............................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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……………………………………………………………………………………………………..…….

X.…………………………………………………………………………………………………………….
ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ И НАПРАВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ /описва
НА УТАЙКИТЕ
се/
В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Други бележки:............................................
.................................................................................................................................................................
Трите имена:..............................................................
.............................................................
……………………………………………………………………………………………………..…….
/на лице с представителна власт/

/длъжност, подпис и печат/

……………………………………………………………………………………………………………./описва се/
Дата:..........................“
Други бележки:............................................
Трите имена:..............................................................

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

§ 30. Приложение № 34 се изменя така:
/на лице с представителна власт/

/длъжност, подпис и печат/

Дата:..........................“

„Приложение № 34 към чл. 21, ал. 1 и 2
§ 30. Приложение № 34 към чл. 21, ал. 1 и 2 се изменя така:
„Приложение № 34
към чл. 21, ал. 1 и 2

§ 30. Приложение № 34 се изменя така:

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ТЪРГОВЕЦ И/ИЛИ БРОКЕР
ЗА ........... ГОДИНА

„Приложение № 34 към чл. 21, ал. 1 и 2

Предоставя се от:

ГОДИШЕН
търговец наОТЧЕТ
отпадъциЗА ТЪРГОВЕЦ И/ИЛИ БРОКЕР
брокер на отпадъци

ЗА ........... ГОДИНА

Предоставя се от:

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:

търговец на отпадъци
Юридическо лице/ едноличен търговец:....................................................................
брокер на отпадъци
ЕИК:.....................................

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:

Адрес на управлението:
Юридическо лице/ едноличен търговец:....................................................................
Община:...........................Населено място:................................ЕКАТТЕ :............................
ЕИК:.....................................
/на населеното място/
Адрес:

..................................................................................................................................
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Адрес
на управлението:
Телефон
за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................
Община:...........................Населено
място:................................ЕКАТТЕ :............................
имейл:..................................................................
/на населеното място/

Адрес:

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

II. КОЛИЧЕСТВО ОТПАДЪЦИ
Код на
отпадъка

Наименование на отпадъка

24
Количество

Описание

тон

Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................
имейл:..................................................................

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

II. КОЛИЧЕСТВО ОТПАДЪЦИ
Код на
отпадъка

Количество

Наименование на отпадъка

1

Описание

2

тон

3

4

Забележки: Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал. 1 ЗУО като при код 15 01 04 към
наименованието „метални опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата се записват на
отделен ред.

III. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ОТ КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ
Код на
отпадъка

Наименование
на отпадъка

Юридическо
лице/ едноличен
търговец

ЕИК

2

3

4

1

Основание за
притежание на
отпадъка

Количество

5

6

тон

Забележка:
Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал. 1 ЗУОкато при код 15 01 04 към наименованието
„метални опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата се записват на отделен ред..
Колона 5 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъка или № на търговец на отпадъци от
регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци

IV.СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ
Код на
отпадъка

Наименование на
отпадъка

Юридическо
лице/ едноличен
търговец

ЕИК

2

3

4

1

Основание за
притежание на
отпадъка

Количество

5

6

тон

Забележка: Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал. 1 ЗУОкато при код 15 01 04 към
наименованието „метални опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата се записват на
25
отделен ред..
Колона 5 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци

Други бележки: ........................................................

Трите имена:..............................................................
/на лице с представителна власт/

.............................................................
/длъжност, подпис и печат/

Дата:..........................“

§ 31. Приложение № 35 се изменя така:

Приложение № 35 към чл. 22, ал. 1

Дата:..........................“

§ 31. Приложение № 35 се изменя така:
БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

Приложение № 35 към чл. 22, ал. 1
„Приложение № 35
към чл. 22, ал. 1
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗАДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1013/2006
ОТНОСНО ПРЕВОЗА НА ОТПАДЪЦИ

§ 31. Приложение № 35 към чл. 22, ал. 1 се изменя така:

ЗА ........... ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/ едноличен търговец:....................................................................

ЕИК:.....................................

Адрес на управлението:
Община:...........................Населено място:...........................ЕКАТТЕ :............................
/на населеното място/

Адрес: ..................................................................................................................................
Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................
имейл:..................................................................
Да се избере едно от следните:
Документ по чл. 35 ЗУО№: ........................

Дата: ........................

Лице, при чиято дейност се образуват отпадъци
(възможносамо при износ; превоз от България)

Търговец на отпадъци
(възможносамо при износ; превоз от България)
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Брокер на отпадъци

(възможносамо при износ; превоз от България)

II. ВНОС НА ОТПАДЪЦИ/ ПРЕВОЗ КЪМ БЪЛГАРИЯ
Код на отпадъка

Наименование на
отпадъка

Страна на
произход

Общо количество

Дейност по

тон

оползотворяване

1

2

3

4

5

Забележки: попълва се отделен ред за всяка страна на произход на отпадъка
Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО, като при код 15 01 04 към наименованието
„метални опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата се записват на отделен ред..
Колона 3 – попълва се съгласно номенкалтура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика
Колона 5 – попълва се дейност по оползотворяване по приложение №2 към §1, т.13 ЗУО

III. ИЗНОС НА ОТПАДЪЦИ/ ПРЕВОЗ ОТ БЪЛГАРИЯ

Код на отпадъка

1

Наименование на
отпадъка

Страна по
местоназначение

2

Общо количество
тон

3

4

Дейност по
оползотворяване или
обезвреждане
5

Забележки: попълва се отделен ред за всяка страна по местоназначение на отпадъка
Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО, като при код 15 01 04 към наименованието
„метални опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата се записват на отделен ред..
Колона 3 – попълва се съгласно номенкалтура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика
Колона 5 – попълва се дейност по оползотворяване по приложение №2 към §1, т.13 ЗУО или дейност по обезвреждане по приложение №1 към §1,
т.11 ЗУО

Други бележки:.........................................................

Забележки: попълва се отделен ред за всяка страна по местоназначение на отпадъка
Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО, като при код 15 01 04 към наименованието
в зависимост
„метални
С Т Р.
6 2 опаковки“ се добавя „от черни метали“
Д или
Ъ Р„отЖалуминий“
АВЕН
В Е СотТматериала
Н И К и количествата се записват на отделенБред..
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Колона 3 – попълва се съгласно номенкалтура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика
Колона 5 – попълва се дейност по оползотворяване по приложение №2 към §1, т.13 ЗУО или дейност по обезвреждане по приложение №1 към §1,
т.11 ЗУОимена:..............................................................
Трите
.............................................................

Други бележки:.........................................................
/на лице с представителна власт/
/длъжност, подпис и печат/
Трите имена:..............................................................
.............................................................
Дата:..........................
/на лице с представителна власт/
/длъжност, подпис и печат/
Дата:..........................
* Годишният отчет се попълва от всички лица, които извършват дейности по Регламент 1013/2006 (ЕО) в
качеството си на нотификатори, получатели на отпадъци или съоръжения за оползотворяване.“
* Годишният отчет се попълва от всички лица, които извършват дейности по Регламент 1013/2006 (ЕО) в
качеството си на нотификатори, получатели на отпадъци или съоръжения за оползотворяване.“

§§ 32.
32. Приложение
Приложение
№се36
към така:
чл. 22, ал. 2 се изменя така:
№36
изменя
„Приложение №
27 36
„Приложение № 36 към чл. 22,
ал. чл.
2 22, ал.
към
2

§ 32. Приложение №36 се изменя така:

ГОДИШНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАДЕЙНОСТИ „Приложение
С ОТПАДЪЦИ
РЕГЛАМЕНТ
№ ПО
36 към
чл. 22, ал. 2 (ЕО) №
1013/2006 ОТНОСНО ПРЕВОЗИ НА ОТПАДЪЦИ
ГОДИШНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №
ЗА ..........
ГОДИНА
1013/2006 ОТНОСНО
ПРЕВОЗИ
НА ОТПАДЪЦИ
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ: ЗА .......... ГОДИНА
Юридическо
едноличен търговец:...............................................
I. ДАННИ ЗАлице/
ЮРИДИЧЕСКОТО
ЛИЦЕ:

ЕИК:.....................................

Адрес
на управлението:
Юридическо
лице/ едноличен търговец:...............................................

ЕИК:.....................................

Община:...........................Населено
място:...........................ЕКАТТЕ :............................
Адрес на управлението:
/на населеното място/
Община:...........................Населено
място:...........................ЕКАТТЕ :............................
Адрес:
..................................................................................................................................
/на населеното място/
Телефон
за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................
Адрес: ..................................................................................................................................
имейл:..................................................................
Телефон за контакти:..................................Лице за контакти:.........................................
имейл:..................................................................
Да
се избере едно от следните:
по чл.
35следните:
ЗУО №: .........................
Да Документ
се избере едно
от

Дата: ..................

Лице,
при чиято
отпадъци
Документ
по чл.дейност
35 ЗУО се
№:образуват
.........................

Дата: ..................

Търговец
отпадъци
Лице, прина
чиято
дейност се образуват отпадъци
Брокер
нана
отпадъци
Търговец
отпадъци
II. ПРЕВОЗ ЗА СТРАНАТА/ ВНОС НА ОТПАДЪЦИ
Брокер на отпадъци

Код на Наименование Страна по
отпадъка
на отпадъка
изпращане

Лице, Вносител/
Общо
Дейност по
което
количество
получател
урежда
оползотворяване
превоза

28
28

тон
1

2

3

4

5

6

7

Забележки: попълва се отделен ред за всяка страна по местоназначение на отпадъка
Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО, като при код 15 01 04 към
наименованието „метални опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата
се записват на отделен ред
Колона 3 – попълва се съгласно номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика
Колона 5 – вносител/получател може да бъде само лице, притежаващо документ по чл. 35 ЗУО. Регистрираните търговци на
отпадъци, регистрираните брокери на отпадъци и лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци не отговарят на изискването
за „получател на отпадъци“ по Регламент ЕО № 1013/2006.
Колона 7 – попълва се дейност по оползотворяване по приложение №2 към §1, т.13 ЗУО

Забележки: попълва се отделен ред за всяка страна по местоназначение на отпадъка
Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО, като при код 15 01 04 към
наименованието „метални опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от алуминий“ в зависимост от материала и количествата
се записват на отделен ред

БРО
Й 832– попълва се съгласно номенклатура
Д Ъ на
Р страните
ЖАВЕ
Н В Е С за
Т целите
Н И Кна външнотърговската статистика
Колона
и териториите

С Т Р. 6 3

Колона 5 – вносител/получател може да бъде само лице, притежаващо документ по чл. 35 ЗУО. Регистрираните търговци на
отпадъци, регистрираните брокери на отпадъци и лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци не отговарят на изискването
за „получател на отпадъци“ по Регламент ЕО № 1013/2006.
Колона 7 – попълва се дейност по оползотворяване по приложение №2 към §1, т.13 ЗУО

III. ПРЕВОЗ ОТ СТРАНАТА/ИЗНОС НА ОТПАДЪЦИ

Код на
отпадък
а

Наименован
ие на
отпадъка

Страна по
местоназначен
ие

Лице,
което
урежда
превоза/
Износите
л

Получател

Общо
количество

Дейност по
оползотворяв
ане или
обезвреждане

тон
1

2

3

4

5

6

7

Забележки: попълва се отделен ред за всяка страна по местоназначение на отпадъка
Колона 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО, като при код 15 01
04 към наименованието „метални опаковки“ се добавя „от черни метали“ или „от алуминий“ в зависимост 29
от
материала и количествата се записват на отделен ред
Колона 3 – попълва се съгласно номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската
статистика
Колона 7 – попълва се дейност по оползотворяване по приложение №2 към §1, т.13 ЗУО или дейност по
обезвреждане по приложение №1 към §1, т.11 ЗУО. Обезвреждане се посочва единствено в случаите по чл. 3,
параграф 4 от Регламент ЕО № 1013/2006.

Други бележки:.......................................................

Трите имена:..............................................................
/на лице с представителна власт/

.............................................................
/длъжност, подпис и печат/

Дата:..........................

* Годишната справка-декларация се попълва от всички лица, които уреждат превоз/износ/внос на
отпадъци от или в България, когато не се изисква нотификация.
** Към годишните справки-декларации се прилагат копия на електронен носител на формулярите
по приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, заверени от получателя, за всеки извършен
превоз/износ/внос.“
§ 33. Създава се приложение № 52:
„Приложение № 52 по чл. 22, ал. 4
ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ
(ПОПЪЛВА СЕ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ОТПАДЪКА)
1.
Лице,
което
урежда превоза

2. Превозвач

3. Вносител/получател

** Към годишните справки-декларации се прилагат копия на електронен носител на формулярите
по приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, заверени от получателя, за всеки извършен
превоз/износ/внос.“
С Т Р.
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§ 33. Създава се приложение № 52:
§ 33. Създава се приложение № 52 към чл. 22, ал. 4:

„Приложение
№ 52 по чл. 22,№
ал.52
4
„Приложение
към чл. 22, ал. 4

ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ
(ПОПЪЛВА СЕ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ОТПАДЪКА)
1.
Лице,
което
урежда превоза

2. Превозвач

3. Вносител/получател

Име:

Име:

Име:

Адрес:

Адрес:

Адрес:

Лице за контакт:
Тел:
E-mail:

Лице за контакт:
Тел:
E-mail:
Видтранспорт:

Лице за контакт:
Тел:
E-mail:

4.
Очаквано
количество:
Тон
(Mg): m3:

5. Очаквана дата на превоза:

6. Операция по оползотворяване (R-код):

7. Идентификация
на
отпадъци
(попълнете
съответнитекодове,
Национален код):
8.
Обичайно
описание
на
отпадъците:

9
.
Съоръжение
оползотворяване
Лаборатория

за
/

30

10. Дата на сключване на договора по чл.
18 от Регламент (ЕО) № 1013/2006

Име:
Адрес:
Лице за контакт:
Тел/:
E-mail:

11. Заинтересовани държави/страни
Износ/експедиция
/

Транзит

Внос/ местоназначение

12. Предварителна информация зауведомяване за трансграничен превоз на отпадъци
Име:
Лице за контакт:
Тел.:
Дата:
Подпис:

“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 34. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 35. Разпоредбите на § 5 и 8 влизат в сила от 1 октомври 2021 г.
§ 36. Разпоредбите на § 22 – 25, § 28, 30, 31 и 32 влизат в сила от 1 януари 2022 г.
Министър:
Асен Личев

5737
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-69
от 23 септември 2021 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 322, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)
във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от
19.08.2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование,
по мотивирано предложение от кмета на община Първомай след Решение № 200, отразено
в протокол № 23 от 26.08.2021 г. на Общинския
съвет – Първомай, становище от Регионалното
управление на образованието – Пловдив, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-107 от 21.05.2021 г. на министъра на образованието и науката, поради липса
на ученици в училището за учебната 2021/2022
година закривам НУ „Петко Рачев Славейков“ –
с. Воден, община Първомай, област Пловдив.
1. Учениците от НУ „Петко Рачев Славейков“ – с. Воден, общ и на Първома й, облас т
Пловдив, да продължат обучението си след IV
клас при условията на чл. 12 от ЗПУО.
2. За дъл ж ителната док у ментаци я на Н У
„Петко Рачев Славейков“ – с. Воден, община
Първомай, област Пловдив, да се съхранява в
ОУ „Любен Каравелов“ – с. Бяла река, община
Първомай, област Пловдив.
3. Имуществото на НУ „Петко Рачев Славейков“ – с. Воден, община Първомай, област
Пловдив, което е общинска собственост, се
предоставя за управление със заповед на кмета
на община Първомай.
4. Имуществото, собственост на НУ „Петко
Рачев Славейков“ – с. Воден, община Първомай,
област Пловдив, се предоставя на ОУ „Любен
Каравелов“ – с. Бяла река, община Първомай,
област Пловдив. Заповедта може да се обжалва
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Върховния административен съд.
Министър:
Н. Денков
5756

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-87
от 1 септември 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-75322/19.07.2021 г.
и вх. № 09-76346/3.08.2021 г. от СГКК – Благоев
г ра д, и п ри ложени те к ъм тя х док у мен т и и
материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на

кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) на:
I. С. Бистрица, EKATTE 04217, община Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-167
от 20.03.2019 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 04217.187.3:
площ: 622 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 04217.187.4:
площ: 1471 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Силвия Николова Коцева;
сграда с идентификатор 04217.140.23.1: площ:
89 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 04217.146.4.1: площ:
38 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 04217.164.8.1: площ:
10 кв. м, култова, религиозна сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 04217.1.104.1: площ:
129 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.1.106.1: площ:
121 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.1.107.1: площ:
120 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.1.108.1: площ:
23 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.1.111.1: площ:
121 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.1.112.1: площ:
22 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.1.122.1: площ:
34 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.1.122.2: площ:
6 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.1.122.3: площ:
7 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.1.358.1: площ:
23 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.1.418.1: площ:
23 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.1.593.1: площ:
24 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.1.593.2: площ:
8 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 04217.173.9.1: площ:
40 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 04217.185.3.1: площ:
59 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.352.3.1: площ:
28 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.352.3.2: площ:
53 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 04217.352.3.3: площ:
4 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 04217.411.17.1: площ:
63 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.411.17.2: площ:
34 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.437.2.1: площ:
67 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.437.2.2: площ:
14 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.465.2.1: площ:
26 кв. м, вилна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.465.2.2: площ:
25 кв. м, вилна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.465.2.3: площ:
17 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.491.4.1: площ:
88 кв. м, вилна сграда – еднофамилна, собственост на Златко Петров Тепавичарски;
сграда с идентификатор 04217.529.502.1: площ:
18 кв. м, култова, религиозна сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 04217.593.4.1: площ:
34 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 04217.636.6.1: площ:
32 кв. м, култова, религиозна сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 04217.636.9.1: площ:
75 кв. м, вилна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 04217.895.75.1: площ:
31 кв. м, вилна сграда – еднофамилна, няма данни
за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 04217.67.396:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 1355 кв. м, площ след промяната:
1176 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04217.164.8:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 189 575 кв. м, площ след
промяната: 189 499 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04217.169.1:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 303 кв. м, площ след
промяната: 261 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04217.187.243:
нива, собственост на Община Благоевград, площ
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преди промяната: 22 431 кв. м, площ след промяната: 20 338 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04217.191.241:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 10 060 кв. м, площ след
промяната: 9798 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04217.305.264:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 1286 кв. м, площ след
промяната: 1312 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04217.320.442:
за местен път, собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 5224 кв. м, площ
след промяната: 5161 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04217.332.2:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 2852 кв. м, площ след
промяната: 2832 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04217.341.27:
нива, собственост на Община Благоевград, площ
преди промяната: 118 кв. м, площ след промяната: 50 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04217.341.422:
за местен път, собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 742 кв. м, площ
след промяната: 740 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04217.427.422:
за местен път, собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 1087 кв. м, площ
след промяната: 1042 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04217.476.8:
ливада, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 3835 кв. м, площ след
промяната: 3728 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04217.477.472:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Благоевград, площ преди
промяната: 1939 кв. м, площ след промяната:
1946 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 04217.453.1:
нива, собственост на Община Благоевград, площ
преди промяната: 2000 кв. м, площ след промяната: 1532 кв. м;
сграда с идентификатор 04217.1.272.1: сграда з а енерг оп р ои зводс т во, с о б с т в ено с т н а
„Хидр о 2009“ – ЕООД, площ преди промяната:
146 кв. м, площ след промяната: 148 кв. м;
сграда с идентификатор 04217.1.46.1: сграда за
търговия, собственост на „Прима инвест“ – ООД,
площ преди промяната: 116 кв. м, площ след
промяната: 114 кв. м.
II. С. Горно Хърсово, EKATTE 17004, община
Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-141
от 13.03.2019 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадас
тър и заповеди № РД-18-01-33 от 24.07.2012 г. и
№ РД-18-01-23 от 16.05.2012 г. на началника на
СГКК – Благоевград, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 17004.11.470:
площ: 470 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Симеон Якимов Ангелов;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.471:
площ: 471 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Павел Якимов Ангелов;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.472:
площ: 1106 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, собственост на Илинка Стоименова
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Цветанова, Юлия Маринова Цветанова, Владимир
Маринов Цветанов и Димитър Янев Цветанов;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.473:
площ: 560 кв. м, пасище, собственост на Арсо
Георгиев Цветанов;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.474:
площ: 298 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.475:
площ: 605 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Борис Стоилов Иванов;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.476:
площ: 568 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.477:
площ: 936 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, собственост на Димитър Панайотов
Петков;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.478:
площ: 2768 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.479:
площ: 949 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Павел Якимов Ангелов;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.480:
площ: 170 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.481:
площ: 1703 кв. м, пасище, собственост на Община
Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.482:
площ: 1428 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, собственост на Любен Евтимов Янев;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.483:
площ: 1500 кв. м, пасище, собственост на Община
Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.484:
площ: 541 кв. м, пасище, собственост на Община
Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.485:
площ: 582 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.400:
площ: 740 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.401:
площ: 234 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Васил Иванов Стоилков;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.408:
площ: 250 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Веселин Сандев Лазов;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.417:
площ: 1473 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.427:
площ: 638 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.901:
площ: 187 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.902:
площ: 891 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.903:
площ: 534 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.908:
площ: 520 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Герасим Димитров Иванов;
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поземлен имот с идентификатор 17004.10.909:
площ: 2247 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, собственост на Митко Данаилов Мих
тарски и Кирил Данаилов Михтарски;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.910:
площ: 351 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Благоевград;
сграда с идентификатор 17004.11.472.1: площ:
39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.11.472.2: площ:
15 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.11.473.1: площ:
39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.11.473.2: площ:
3 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 17004.11.474.1: площ:
25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 17004.11.474.2: площ:
25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 17004.11.475.1: площ:
26 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Борис Стоилов Иванов;
сграда с идентификатор 17004.11.476.1: площ:
42 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.11.477.1: площ:
32 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Димитър Панайотов Петков;
сграда с идентификатор 17004.11.477.2: площ:
23 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Димитър Панайотов Петков;
сграда с идентификатор 17004.11.478.1: площ:
172 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.11.478.2: площ:
62 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.11.479.1: площ:
156 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Павел Якимов Ангелов;
сграда с идентификатор 17004.11.482.1: площ:
23 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.11.482.2: площ:
42 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Любен Евтимов Янев;
сграда с идентификатор 17004.11.482.3: площ:
21 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Любен Евтимов Янев;
сграда с идентификатор 17004.11.482.4: площ:
17 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.11.482.5: площ:
4 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.11.485.2: площ:
29 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 17004.11.485.3: площ:
48 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 17004.10.400.1: площ:
19 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.400.2: площ:
21 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.417.1: площ:
40 кв. м, жилищна сграда – многофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.417.2: площ:
66 кв. м, жилищна сграда – многофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.417.3: площ:
17 кв. м, жилищна сграда – многофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.427.1: площ:
82 кв. м, жилищна сграда – многофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.427.2: площ:
36 кв. м, жилищна сграда – многофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.427.3: площ:
5 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.427.4: площ:
12 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.901.1: площ:
25 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.902.1: площ:
9 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.902.2: площ:
62 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.903.1: площ:
59 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.908.2: площ:
112 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.909.1: площ:
37 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Кирил Данаилов Михтарски;
сграда с идентификатор 17004.10.909.2: площ:
25 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Кирил Данаилов Михтарски;
сграда с идентификатор 17004.10.909.3: площ:
32 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Митко Данаилов Михтарски;
сграда с идентификатор 17004.10.909.4: площ:
18 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Митко Данаилов Михтарски;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.891:
площ: 796 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.895:
площ: 770 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Зафир Петров Терзийски и Павел
Петров Терзийски;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.896:
площ: 158 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Васил Йорданов Терзийски;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.893:
площ: 860 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.894:
площ: 391 кв. м, застроен имот в земеделска те-
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ритория, собственост на Златка Славева Начина
и Славчо Иванов Начин;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.897:
площ: 176 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Стефан Николов Митов;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.898:
площ: 113 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт, собственост на Община Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.899:
площ: 128 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община
Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.900:
площ: 127 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Крум Наумов Христов
и Георги Наумов Христов;
сграда с идентификатор 17004.10.483.1: площ:
62 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.501.1: площ:
51 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.891.1: площ:
36 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Юли Петров Котев;
сграда с идентификатор 17004.10.891.2: площ:
19 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Юли Петров Котев;
сграда с идентификатор 17004.10.895.1: площ:
62 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Зафир Петров Терзийски;
сграда с идентификатор 17004.10.895.2: площ:
17 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Зафир Петров Терзийски;
сграда с идентификатор 17004.10.895.3: площ:
38 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Павел Петров Терзийски;
сграда с идентификатор 17004.10.896.1: площ:
40 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Васил Йорданов Терзийски;
сграда с идентификатор 17004.10.152.1: площ:
11 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.152.2: площ:
56 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.152.3: площ:
5 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.152.4: площ:
47 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.152.5: площ:
21 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.264.1: площ:
45 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.264.2: площ:
12 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.281.1: площ:
37 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.281.2: площ:
32 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
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сграда с идентификатор 17004.10.281.3: площ:
12 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.281.4: площ:
3 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.439.1: площ:
37 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.439.2: площ:
17 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.506.1: площ:
39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Божура Кирилова Стоянова и Георги
Йорданов Стоянов;
сграда с идентификатор 17004.10.893.1: площ:
57 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.893.2: площ:
27 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.928.1: площ:
23 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.928.2: площ:
10 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.969.2: площ:
9 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 17004.56.1.1: площ:
35 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 17004.56.1.2: площ:
98 кв. м, административна, делова сграда, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.56.1.3: площ:
5 кв. м, складова база, склад, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 17004.487.363.1: площ:
63 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.487.363.2: площ:
73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 17004.10.596.1: площ:
41 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Методи Спасов Митов;
сграда с идентификатор 17004.10.596.2: площ:
41 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Митко Спасов Митов.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 17004.10.843:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Цветалина Живкова Костова, площ преди промяната:
2370 кв. м, площ след промяната: 2661 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.844:
нива, собственост на Община Благоевград, площ
преди промяната: 2030 кв. м, площ след промяната: 2010 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.998:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 4122 кв. м, площ след промяната:
3852 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.101:
пасище, собственост на Община Благоевград,
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площ преди промяната: 2448 кв. м, площ след
промяната: 2440 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.106:
нива, собственост на Стана Панайотова Петкова,
площ преди промяната: 11 077 кв. м, площ след
промяната: 10 215 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.107:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди
промяната: 2336 кв. м, площ след промяната:
2320 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.162:
нива, собственост на Стоил Петров Иванчов,
площ преди промяната: 2171 кв. м, площ след
промяната: 2115 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.189:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 8307 кв. м, площ след
промяната: 7847 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.190: за
местен път, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 12 137 кв. м, площ след
промяната: 12 015 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.210:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 33 965 кв. м, площ след
промяната: 33 968 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.410:
нива, собственост на Златко Ангелов Захариев,
площ преди промяната: 8520 кв. м, площ след
промяната: 5340 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.417:
нива, собственост на Йордан Петров Шопов,
площ преди промяната: 3282 кв. м, площ след
промяната: 3244 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.421:
за друг вид застрояване, собственост на Атанас
Филипов Цветанов, площ преди промяната:
1314 кв. м, площ след промяната: 1298 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.423:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 9451 кв. м, площ след
промяната: 7818 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.424:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 13 420 кв. м, площ след
промяната: 5825 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.1105:
овощна градина, собственост на Евтим Величков
Янев, площ преди промяната: 1625 кв. м, площ
след промяната: 1554 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.1122:
нива, собственост на Спас Петров Цветанов,
площ преди промяната: 1221 кв. м, площ след
промяната: 1220 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.31.998:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДАГ – ДГС – Благоевград, площ преди
промяната: 615 039 кв. м, площ след промяната:
616 125 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.200:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 18 774 кв. м, площ след
промяната: 18 034 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.1: за
местен път, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 55 499 кв. м, площ след
промяната: 55 781 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 17004.10.280:
изоставена нива, собственост на Георги Любомиров Завалийски, площ преди промяната:
4675 кв. м, площ след промяната: 4659 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.281:
изоставена нива, собственост на Димо Дамянов
Иванов, площ преди промяната: 5912 кв. м, площ
след промяната: 5745 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.287:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 23 587 кв. м, площ след
промяната: 21 377 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.302:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 81 008 кв. м, площ след
промяната: 80 525 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.358:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Благоевград, площ преди промяната: 6816 кв. м,
площ след промяната: 4316 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.359:
нива, собственост на Иван Георгиев Михтарски,
площ преди промяната: 3882 кв. м, площ след
промяната: 3838 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.361:
нива, собственост на Стоян Георгиев Михтарски,
площ преди промяната: 2128 кв. м, площ след
промяната: 2074 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.366:
ливада, собственост на Алексо Ангелов Михтарски, площ преди промяната: 7650 кв. м, площ
след промяната: 7093 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.413:
нива, собственост на Община Благоевград, площ
преди промяната: 704 кв. м, площ след промяната: 586 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.422:
нива, собственост на Божура Стойнева Стоименова, Маринка Стойнева Димитрова, Благой
Стойнев Стоименов и Илинка Стойнева Бачева,
площ преди промяната: 4008 кв. м, площ след
промяната: 3793 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.423:
изоставена нива, собственост на Павле Котев
Узунски, площ преди промяната: 1486 кв. м, площ
след промяната: 1453 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.820:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 918 кв. м, площ след промяната:
760 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.969:
нива, собственост на БПЦ – БП, НСМ/ЕЦ „Св.
Възнесение Господне“, площ преди промяната:
6301 кв. м, площ след промяната: 6230 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.973:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 21 043 кв. м, площ след
промяната: 21 022 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.56.3:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 16 894 кв. м, площ след
промяната: 15 689 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.100.2:
за второстепенна улица, собственост на Община
Благоевград, площ преди промяната: 2233 кв. м,
площ след промяната: 2264 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.488.1:
за друг обществен обект, комплекс, собственост
на БПЦ – БП, НСМ/ЕЦ – „Св. Възнесение Гос-
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подне“, площ преди промяната: 3303 кв. м, площ
след промяната: 3364 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.480:
нива, собственост на Петър Михалков Котев,
площ преди промяната: 1830 кв. м, площ след
промяната: 1227 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.483:
нива, собственост на Петър Михалков Котев,
площ преди промяната: 553 кв. м, площ след
промяната: 328 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.501:
нива, собственост на Павел Георгиев Терзийски,
площ преди промяната: 1805 кв. м, площ след
промяната: 1034 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.574:
изоставена нива, собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 333 кв. м, площ
след промяната: 180 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.575:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 595 кв. м, площ след промяната:
623 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.546:
нива, собственост на Стоил Георгиев Павлов,
площ преди промяната: 4648 кв. м, площ след
промяната: 3423 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.717:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди
промяната: 10 735 кв. м, площ след промяната:
10 709 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.11.448:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Благоевград, площ преди промяната:
3163 кв. м, площ след промяната: 3072 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.420:
овощна градина, собственост на Асен Христов
Ганев, площ преди промяната: 1539 кв. м, площ
след промяната: 1441 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.592:
нива, собственост на Наум Андонов Христов,
площ преди промяната: 4003 кв. м, площ след
промяната: 3765 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17004.10.596:
изоставена нива, собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 1438 кв. м, площ
след промяната: 1134 кв. м.
3. Заличени обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 17004.11.425:
площ: 600 кв. м, пасище, собственост на Стана
Панайотова Петкова;
сграда с идентификатор 17004.11.421.1: площ:
58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Атанас Филипов Цветанов;
сграда с идентификатор 17004.11.421.2: площ:
18 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост на Атанас Филипов Цветанов.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5721
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ЗАПОВЕД № КД-14-88
от 2 септември 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-74073/1.07.2021 г.,
вх. № 09-75101/15.07.2021 г. и вх. № 09-74148/
1.07.2021 г. от СГКК – Благоевград, и приложените
към тях документи и материали, определени по
чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.
на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистри, и за отстраняване на явна фактическа
грешка одобрявам изменението в кадастралната
карта и кадастралните регистри (КККР) на:
I. С. Бело поле, EK ATTE 03664, община
Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-137
от 13.03.2019 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 03664.9.3:
площ: 605 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03664.9.4:
площ: 489 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03664.100.2:
площ: 5588 кв. м, пасище, собственост на Община
Благоевград;
сграда с идентификатор 03664.23.177.1: площ:
73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03664.23.177.2: площ:
46 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03664.23.177.3: площ:
43 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03664.23.177.4: площ:
15 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03664.23.177.5: площ:
17 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03664.23.177.6: площ:
13 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 03664.23.177.7: площ:
42 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 03664.14.55:
друг вид недървопроизводителна горска площ,
собственост на ДАГ – ДГС – Благоевград, площ
преди промяната: 38 629 кв. м, площ след промяната: 38 283 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03664.14.76:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Благоевград, площ преди промяната: 7028 кв. м,
площ след промяната: 6980 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03664.16.130:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
37 737 кв. м, площ след промяната: 31 405 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03664.23.177:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 11 949 кв. м, площ след
промяната: 6940 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03664.33.1:
друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на Държавен
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поземлен фонд – МЗГ, площ преди промяната:
4549 кв. м, площ след промяната: 4231 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03664.36.80:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на ДАГ – ДГС – Благоевград, площ преди промяната: 9587 кв. м, площ след промяната: 9547 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03664.36.131:
за местен път, собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 7971 кв. м, площ
след промяната: 6147 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03664.100.1:
лозе, собственост на Община Багоевград, площ
преди промяната: 109 957 кв. м, площ след промяната: 112 213 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03664.106.1:
лозе, собственост на Община Багоевград, площ
преди промяната: 32 726 кв. м, площ след промяната: 32 591 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03664.107.1:
лозе, собственост на Община Багоевград, площ
преди промяната: 13 329 кв. м, площ след промяната: 13 266 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03664.108.124:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Благоевград, площ преди
промяната: 1007 кв. м, площ след промяната:
996 кв. м.
3. Заличени обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 03664.36.84:
площ: 4547 кв. м, пасище, собственост на Община
Благоевград.
II. С. Дъбрава, EKATTE 24367, община Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-146 от
13.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 24367.110.35:
площ: 253 кв. м, застроен имот в земеделска територия, собственост на Борислав Кирилов Бачев;
поземлен имот с идентификатор 24367.118.13:
площ: 1021 кв. м, застроен имот в земеделска
територия, собственост на Христо Давидков
Кривачки;
поземлен имот с идентификатор 24367.118.14:
площ: 221 кв. м, нива, собственост на Община
Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 24367.120.45:
площ: 37 кв. м, нива, собственост на Община
Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 24367.120.46:
площ: 1537 кв. м, овощна градина, собственост
на Община Благоевград;
сграда с идентификатор 24367.1.54.1: площ:
34 кв. м, сграда за битови услуги, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 24367.64.539.1: площ:
74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 24367.64.539.2: площ:
32 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 24367.64.539.3: площ:
25 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 24367.64.539.4: площ:
29 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 24367.64.539.5: площ:
26 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 24367.109.1.1: площ:
20 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 24367.110.8.1: площ:
74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 24367.110.8.2: площ:
24 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 24367.110.9.1: площ:
68 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 24367.110.10.1: площ:
15 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 24367.110.10.2: площ:
17 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 24367.110.532.1: площ:
20 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 24367.110.532.2: площ:
11 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 24367.115.1.1: площ:
19 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 24367.115.1.2: площ:
30 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 24367.118.579.2: площ:
19 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 24367.118.579.3: площ:
20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 24367.120.46.1: площ:
59 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 24367.9.299:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди
промяната: 1240 кв. м, площ след промяната:
1309 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.10.250:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 107 874 кв. м, площ след
промяната: 107 330 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.39.394:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди
промяната: 1377 кв. м, площ след промяната:
1320 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.40.162:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 2712 кв. м, площ след
промяната: 1495 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.88.1:
лозе, собственост на Община Благоевград, площ
преди промяната: 40 207 кв. м, площ след промяната: 40 074 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.106.462:
за местен път, собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 8561 кв. м, площ
след промяната: 8476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.107.462:
за местен път, собственост на Община Благоев-
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град, площ преди промяната: 807 кв. м, площ
след промяната: 769 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.110.8:
нива, собственост на Община Благоевград, площ
преди промяната: 2211 кв. м, площ след промяната: 2103 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.110.12:
нива, собственост на Община Благоевград, площ
преди промяната: 1799 кв. м, площ след промяната: 198 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.110.13:
нива, собственост на Милан Радойчев Зашев,
площ преди промяната: 2980 кв. м, площ след
промяната: 2494 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.110.14:
нива, собственост на Кирил Сотиров Зашев, Илия
Василев Николов, Гергана Христова Николова и
Лидия Сотирова Янева, площ преди промяната:
5599 кв. м, площ след промяната: 5424 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.110.32:
нива, собственост на Община Благоевград, площ
преди промяната: 27 346 кв. м, площ след промяната: 27 322 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.110.582:
лозе, собственост на Община Благоевград, площ
преди промяната: 2056 кв. м, площ след промяната: 1804 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.111.1:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Благоевград, площ преди промяната:
42 581 кв. м, площ след промяната: 42 160 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.118.2:
нива, собственост на Община Благоевград, площ
преди промяната: 1603 кв. м, площ след промяната: 729 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.118.3:
нива, собственост на Тодор Тасев Колев, площ
преди промяната: 1600 кв. м, площ след промяната: 1233 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.118.278:
дере, собственост на Община Благоевград, площ
преди промяната: 2626 кв. м, площ след промяната: 2625 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.120.8:
нива, собственост на Община Благоевград, площ
преди промяната: 2053 кв. м, площ след промяната: 1614 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.120.26:
ливада, собственост на Кирил Манов Митрев,
площ преди промяната: 526 кв. м, площ след
промяната: 504 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.120.27:
ливада, собственост на Кирил Манов Митрев,
площ преди промяната: 156 кв. м, площ след
промяната: 133 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.120.29:
нива, собственост на Стоян Китанов Митовски,
площ преди промяната: 897 кв. м, площ след
промяната: 891 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.120.38:
нива, собственост на Михал Китанов Мирчев,
площ преди промяната: 1338 кв. м, площ след
промяната: 1324 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.120.44:
овощна градина, собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 66 681 кв. м,
площ след промяната: 58 504 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.120.634:
нива, собственост на Община Благоевград, площ
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преди промяната: 5732 кв. м, площ след промяната: 3882 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24367.123.161:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 9610 кв. м, площ след
промяната: 7737 кв. м.
3. Заличени обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 24367.120.414:
площ: 258 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Благоевград.
III. С. Рилци, EKATTE 62699, община Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-189 от
27.03.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 62699.14.2:
площ: 1109 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 62699.15.16:
площ: 586 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 62699.16.25:
площ: 529 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 62699.16.26:
площ: 802 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 62699.18.140:
площ: 171 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 62699.23.427:
площ: 1124 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 62699.29.285:
площ: 1090 кв. м, пасище, собственост на Община
Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 62699.59.17:
площ: 175 кв. м, пасище, собственост на Община
Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 62699.59.18:
площ: 32 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 62699.69.2:
площ: 786 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 62699.72.2:
площ: 3954 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 62699.78.2:
площ: 3036 кв. м, за земеделски труд и отдих
(съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), собственост на Община
Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 62699.90.8:
площ: 108 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Благоевград;
сграда с идентификатор 62699.9.46.2: площ:
49 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 62699.9.46.3: площ:
18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
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сграда с идентификатор 62699.14.4.3: площ:
88 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 62699.14.4.5: площ:
21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.14.5.1: площ:
176 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 62699.24.24.1: площ:
22 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 62699.24.24.2: площ:
19 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 62699.24.25.1: площ:
70 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 62699.27.427.2: площ:
216 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.27.427.3: площ:
47 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.27.427.4: площ:
8 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.27.427.5: площ:
14 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.27.427.6: площ:
14 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.27.427.7: площ:
13 кв. м, сграда за битови услуги, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 62699.30.2.3: площ:
51 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 62699.30.2.4: площ:
23 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.30.2.5: площ:
15 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 62699.30.2.6: площ:
31 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 62699.30.23.1: площ:
38 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 62699.30.23.2: площ:
40 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 62699.30.23.3: площ:
25 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.32.4.1: площ:
269 кв. м, сграда за търговия, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.32.4.2: площ:
7 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 62699.50.1.9: площ:
32 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.50.1.10: площ:
26 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
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сграда с идентификатор 62699.50.1.11: площ:
8 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.50.1.12: площ:
116 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.100.1.1: площ:
972 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.100.1.2: площ:
54 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.100.4.1: площ:
2073 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.100.4.2: площ:
3303 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.100.4.3: площ:
437 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.100.4.4: площ:
58 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.100.4.5: площ:
23 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.100.4.6: площ:
179 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.100.4.7: площ:
95 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.100.4.8: площ:
149 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.100.4.9: площ:
138 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.100.4.10: площ:
279 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.100.4.11: площ:
9 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 62699.100.4.12: площ:
9 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 62699.100.4.13: площ:
5 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.100.4.14: площ:
144 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 62699.100.4.15: площ:
20 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 62699.16.106:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 2448 кв. м, площ след
промяната: 2403 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.18.14:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Благоевград, площ преди промяната: 174 кв. м,
площ след промяната: 3 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.23.14:
нива, собственост на Христо Георгиев Радев,
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площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след
промяната: 1852 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.23.22:
нива, собственост на Митко Котев Радев, площ
преди промяната: 2219 кв. м, площ след промяната: 2200 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.23.206:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди
промяната: 1320 кв. м, площ след промяната:
1337 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.23.426:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 3512 кв. м, площ след промяната:
1799 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.24.7:
нива, собственост на Методи Смиленов Георгиев,
площ преди промяната: 1499 кв. м, площ след
промяната: 1479 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.24.8:
нива, собственост на Красимир Митков Пандурски, площ преди промяната: 1400 кв. м, площ
след промяната: 1352 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.24.9:
нива, собственост на Кирил Костадинов Радев,
площ преди промяната: 1502 кв. м, площ след
промяната: 1457 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.24.10:
нива, собственост на Георги Иванов Радев, площ
преди промяната: 1554 кв. м, площ след промяната: 1363 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.24.14:
нива, собственост на Йосиф Костадинов Радев,
площ преди промяната: 601 кв. м, площ след
промяната: 593 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.24.19:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 270 кв. м, площ след промяната:
259 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.24.220:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 817 кв. м, площ след промяната:
802 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.25.4:
нива, собственост на Стойне Иванов Митов,
площ преди промяната: 9983 кв. м, площ след
промяната: 9692 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.25.5:
нива, собственост на Спасуна Михайлова Занкова, площ преди промяната: 2002 кв. м, площ
след промяната: 1973 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.25.6:
нива, собственост на Михаил Занков Хаджийски,
площ преди промяната: 4001 кв. м, площ след
промяната: 3941 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.25.102:
овощна градина, собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 2028 кв. м, площ
след промяната: 1301 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.25.103:
дере, собственост на Община Благоевград, площ
преди промяната: 4598 кв. м, площ след промяната: 3888 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.25.170:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Спас
Георгиев Лазов, площ преди промяната: 1662 кв. м,
площ след промяната: 1642 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 62699.25.228:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 963 кв. м, площ след промяната:
974 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.25.230:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 878 кв. м, площ след промяната:
856 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.25.344:
нива, собственост на Кирилка Стефанова Атанасова, площ преди промяната: 610 кв. м, площ
след промяната: 538 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.25.352:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на
Стоян Тонев Даскалов, площ преди промяната:
742 кв. м, площ след промяната: 695 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.25.424:
пасище, собственост на Михаил Занков Хаджийски, площ преди промяната: 369 кв. м, площ след
промяната: 235 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.25.425:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 1130 кв. м, площ след
промяната: 1030 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.27.217:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 1428 кв. м, площ след промяната:
1030 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.27.267:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди
промяната: 1665 кв. м, площ след промяната:
1532 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.29.126:
за линии на релсов транспорт, собственост на
ДП „НКЖИ“, площ преди промяната: 3478 кв. м,
площ след промяната: 3476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.29.136:
пасище, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 2243 кв. м, площ след
промяната: 1966 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.29.264:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 499 кв. м, площ след промяната:
131 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.29.322:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Благоевград,
площ преди промяната: 342 кв. м, площ след
промяната: 33 кв. м.
поземлен имот с идентификатор 62699.31.122:
дере, собственост на Община Благоевград, площ
преди промяната: 6965 кв. м, площ след промяната: 6756 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.31.274:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 924 кв. м, площ след промяната:
935 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.61.2:
нива, собственост на Юлия Борисова Николова,
площ преди промяната: 1931 кв. м, площ след
промяната: 1921 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.62.2:
нива, собственост на Спас Костов Величков,
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площ преди промяната: 811 кв. м, площ след
промяната: 751 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.62.3:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Симеон Костадинов Митов, площ преди промяната:
896 кв. м, площ след промяната: 873 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.62.4:
нива, собственост на Петър Ценков Мирчев,
площ преди промяната: 297 кв. м, площ след
промяната: 260 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.62.5:
нива, собственост на Станке Смиленов Георгиев, площ преди промяната: 377 кв. м, площ след
промяната: 324 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.62.6:
нива, собственост на Евелина Кирилова Андонова, площ преди промяната: 234 кв. м, площ след
промяната: 168 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.69.1:
нива, собственост на Община Благоевград, площ
преди промяната: 28 437 кв. м, площ след промяната: 28 365 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.78.1:
данни преди промяната: лозе, площ: 93307 кв. м,
данни след промяната: за земеделски труд и отдих
(съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), площ: 89 229 кв. м,
собственост на Община Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 62699.82.1:
лозе, собственост на Община Благоевград, площ
преди промяната: 18 705 кв. м, площ след промяната: 17 954 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.82.275:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Благоевград, площ преди промяната: 1195 кв. м, площ след промяната:
1113 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.82.362:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на ДАГ – ДГС – Благоевград, площ преди промяната: 264 кв. м, площ след промяната: 258 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.90.340:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Благоевград, площ преди промяната: 1750 кв. м,
площ след промяната: 1584 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.90.995:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДАГ – ДГС – Благоевград, площ преди
промяната: 92 798 кв. м, площ след промяната:
92 786 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62699.90.996:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Стефан Занков Хаджийски, площ преди промяната: 9001 кв. м, площ след промяната: 9000 кв. м.
3. Заличени обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 62699.25.135:
площ: 631 кв. м, пасище, собственост на Община
Благоевград;
поземлен имот с идентификатор 62699.25.219:
площ: 395 кв. м, за друг вид производствен, складов обект, собственост на Държавен поземлен
фонд – МЗГ;
сграда с идентификатор 62699.9.46.1: площ:
35 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Венчо Атанасов Костов, Лидия Панева Костова
и Йорданка Георгиева Трендафилова.
поземлен имот с идентификатор 62699.29.265:
площ: 432 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Благоевград;
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поземлен имот с идентификатор 62699.29.360:
площ: 192 кв. м, нива, собственост на Веселинка
Сандева Динова;
поземлен имот с идентификатор 62699.29.371:
площ: 28 кв. м, нива, собственост на Лазар Сандев Зашев;
поземлен имот с идентификатор 62699.29.372:
площ: 74 кв. м, нива, собственост на Тодор Сандев Зашев;
поземлен имот с идентификатор 62699.29.373:
площ: 34 кв. м, нива, собственост на Стоян Николов Зашев;
поземлен имот с идентификатор 62699.29.384:
площ: 99 кв. м, нива, собственост на Иван Сандев Зашев;
поземлен имот с идентификатор 62699.29.385:
площ: 2516 кв. м, пасище, собственост на Община
Благоевград.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5722

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 369
от 27 август 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен план на
Община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, за имот с идентификатор
30702.33.19, местност Юрто по кадастралната
карта на с. Зелен дол, община Благоевград, с
цел предвиждане на предимно производствена
устройствена зона „Пп“ с устройствени показатели: височина на застрояване – до 10,00 м;
максимална стойност на К инт. – 2,5; плътност
на застрояване – макс. 60 %; минимална озеленена площ – 20 %.
Председател:
Р. Тасков
5747
РЕШЕНИЕ № 370
от 27 август 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен план на
Община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, за имоти с идентификатори
57159.59.5 и 57159.59.12, местност Под междата по кадастралната карта на с. Покровник,
община Благоевград, с цел предвиж дане на
предимно производствена устройствена зона
„Пп“ с устройствени показатели: височина на
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застрояване – до 10,00 м; максимална стойност
на К инт. – 2,5; плътност на застрояване – макс.
60 %; минимална озеленена площ – 20 %.
Председател:
Р. Тасков
5748
РЕШЕНИЕ № 371
от 27 август 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен план на
Община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, за имот с идентификатор
57159.55.13, местност Под междата по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград,
с цел предвиждане на предимно производствена
устройствена зона „Пп“ с устройствени показатели: височина на застрояване – до 10,00 м;
максимална стойност на К инт. – 2,5; плътност
на застрояване – макс. 60 %; минимална озеленена площ – 20 %.
Председател:
Р. Тасков
5749
РЕШЕНИЕ № 373
от 27 август 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява
изменение на общ устройствен план на Община
Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол
№ 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 04279.25.43,
местност Стара гара – Ш.14 по кадастралната
карта на Благоевград, с цел предвиждане на
предимно производствена устройствена зона
„Пп“ с устройствени показатели: височина на
застрояване – до 10,00 м; максимална стойност
на К инт. – 2,5; плътност на застрояване – макс.
60 %; минимална озеленена площ – 20 %.
Председател:
Р. Тасков
5750

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-29
от 10 септември 2021 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и
протокол от 4.11.2020 г. на комисията, назначена
със Заповед № РД-10-208 от 23.10.2020 г. на областния управител на област Бургас, одобрявам
плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 и
регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа
на актовете по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за местност
Старите лозя, землище на с. Мъглен, община
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Айтос, област Бургас, който е изложен в сградата
на Община Айтос.
Заповедта да се разгласи чрез средствата за
масово осведомяване, включително чрез два
централни ежедневника, в интернет страницата
на областна администрация – Бургас, в интернет
страницата на Община Айтос, както и да се обяви
на подходящи места с публичен достъп в сградите
на Община Айтос и Кметство с. Мъглен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти и регистъра към него могат да
се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред Районния съд – Бургас,
в 14-дневен срок от обнародване на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
М. Нейкова
5754
ЗАПОВЕД № РД-09-30
от 17 септември 2021 г.
Във връзка с влязло в сила Решение № 260002
от 7.12.2020 г., постановено по адм.д. № 18/2018 г.
по описа на Бургаския районен съд за ново произнасяне в отменената част на Заповед № РД-09-24
от 29.05.2018 г. на областния управител на област
Бургас, с която е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделски
земи, предоставени за ползване на гражданите
въз основа на актовете по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за
м. Външната чешма, землище на гр. Черноморец,
община Созопол, в частта, с която е одобрен
регистърът към плана относно новообразуван
поземлен имот № 42.45, на основание чл. 28б,
ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи и протокол от 28.07.2021 г. на комисията,
назначена със Заповед № РД-10-159 от 19.07.2021 г.
на областния управител на област Бургас, одобрявам промяна на регистъра към плана на новообразуваните имоти на м. Външната чешма,
землище на гр. Черноморец, община Созопол, в
обхвата на новообразуван поземлен имот № 42.45,
състояща се във:
• заличаване от регистъра за имота на записания като собственик Асен Йорданов Боев и
заличаване на записания в регистъра документ
за собственост – нотариален акт № 71, том 11,
дело № 3197 от 17.04.1997 г., и
• вписване в регистъра като собственик „Неустановен собственик“.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се разгласи по реда на § 4к, ал. 6 от
ПЗРЗСПЗЗ.
Жалби против одобреното изменение могат
да се подават от заинтересованите лица пред
Районния съд – Бургас, чрез областния управител
на област Бургас в 14-дневен срок от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
М. Нейкова
5755
26. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Урология“

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

за нуждите на Катедрата по спешна медицина на
база Клиника по урология към УМБАЛ „Царица
Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1527, ул. Бяло море № 8, Клиника по
кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ,
тел.: 02/9432 226, 02/9432 248 и 02/9432 419.
5738
26а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“ за нуждите
на Катедрата по физикална медицина и рехабилитация към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Г. Софийски № 1, Клиника по физикална
медицина и рехабилитация – УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 332.
5739
26б. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Кардиология“ за нуждите на Катедрата по вътрешни
болести на база Клиника по кардиология към
УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, канцелария на Катедрата по вътрешни
болести, тел. 02/9230 346.
5740
26в. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама професори в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Ревматология“ за нуждите на Катедрата по ревматология на база УМБАЛ „Свети Иван Рилски“
със срок 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Документи и справки: София
1612, ул. Урвич № 13, секретариат на Катедрата
по ревматология, ет. 1, тел. 02/958 25 23.
5741
197. – Институтът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява конкурс
за главен асистент в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Статистика и демография (Раждаемост, отложени раждания, моделиране)“ за
нуждите на секция „Възпроизводствени процеси
и структури на населението“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, София, ул. Акад. Георги
Бончев, бл. 6, ет. 5, тел. 02/870 32 17.
5744
232. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за ПУП – план за
регулация и застрояване относно премахване на
част от улица в обхват между о.т. 61 и о.т. 67а и
създаване на нов УПИ XIV-753, 754, 1601, кв. 22 по
ПУП – ПР, одобрен с Решение № 114 по протокол
№ 9 от 26.09.2011 г. на ОбС – Белица, на с. Краище, представляващи имоти с идентификатори
ПИ № 39270.1.753, № 39270.1.754 и № 39270.1.1601
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по КККР на с. Краище от „озеленяване“ за
„жилищно строителство“ и премахване на част
от улица в обхват между о.т. 61 и о.т. 67а (нов
39270.1.1547) по КККР на с. Краище, община
Белица, одобрени със Заповед № РД-1-18-22 от
19.04.2011 г. на и.д. на АГКК – София, с предназначение „за жилищно строителство“, с площ на
новия УПИ – 1418 кв. м. 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 – Белица, адрес: Белица 2780,
ул. Георги Андрейчин № 15.
5733
232а. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация за промяна на част от
УПИ VIII, кв. 87, с цел образуване на нови УПИ
ІХ-717 (03504.404.717 по КККР), кв. 87, и УПИ
Х-715, 717, кв. 87, гр. Белица. Новосъздаденият
УПИ Х-715, 717, кв. 87, гр. Белица, е образуван от
поземлен имот с идентификатор № 03504.404.7.15
и от част от поземлен имот с идентификатор
№ 03504.404.717 по КККР на гр. Белица, одобрен със Заповед № РД-18-53 от 1.04.2008 г. на
и.д. на АГКК. С предложение предназначението
на УПИ VIII, кв. 87 по плана на гр. Белица „за
обществено обслужване“, не се променя и остава
„за обществено обслужване“, а за УПИ ІХ-717,
кв. 87, и УПИ X-715, 717, кв. 87, се променя в „за
обществено обслужване и търговия“. 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 – Белица, с адрес:
Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
5734
232б. – Община Белица на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 345 от 26.08.2021 г. на Общинския
съвет – гр. Белица, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Оптична кабелна линия от съществуваща шахта № 1 извън регулацията на с. Краище до нов
стълб в ПИ 77596.37.82 на границата му с ПИ
№ 77596.35, 209 по КККР на с. Горно Краище“,
на територията на община Белица, с възложител:
Николай Теофилов Чорбаджиев – управител на
„Лифоет-2007“ – ЕООД. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Община Белица до Административния съд – Благоевград.
5735
2. – Община Велики Преслав на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен
за одобрение проект за ПУП – ПП на обект
„Фотоволтаична централа“, подобект „Външно
електрозахранване“ до ПИ № 58222.71.50, м. Курията по КК на гр. Велики Преслав, община
Велики Преслав, област Шумен. Трасето на ел.
провода започва от новопоставен ЖР стълб в ПИ
58222.57.18 в линията на eлектропровод „Кочово“
20 kV, пресича местен път – ПИ 58222.600.7, ПИ
58222.503.11 – републиканска пътна мрежа, ПИ
58222.463.1 – овощна градина, ПИ 58222.463.4 и ПИ
58222.61.21 – селскостопански, горски, ведомствен
път. Проектът е изложен в сградата на общината,
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ет. 2, стая № 221. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения и искания по проекта пред
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5745
21. – Община гр. Поморие, област Бургас,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обособяване на п ът в позем лени имот и
35033.130.9 и 35033.24.326 по кадастралната карта на гр. Каблешково, като трасето ще засегне
ПИ 35033.24.326 (НТП – дървопроизводителни
горски площи, публична общинска собственост)
и ПИ 35033.130.9 (НТП – дървопроизводителни
горски площи, публична общинска собственост).
Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на
Община Поморие, ул. Солна № 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5596
62. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на „Водопровод“ – изместване на участък
от съществуващ главен водопроводен клон РVС
DN 140 от ПИ 61813.22.31, м. Галинчев мост, Шипоко, землище на гр. Разлог, община Разлог – съоръжение на техническата инфраструктура за
захранване на ПИ 61813.22.31, м. Галинчев мост,
Шипоко, землище на гр. Разлог, община Разлог, с
възложител „Амрита-С“ – ООД, представлявано
от Геннадий Фальковский. Дължината на проектното трасе на водопровода е 123 м. Същото е
разположено по съществуващи полски пътища.
Проектът е изложен в стая № 306 на Община
Разлог. 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 за подробен устройствен план
до общинската администрация.
5746
7. – Община Самоков на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 995 от
22.07.2021 г. на Общинския съвет – Самоков, е
одобрена план-схема за разполагане на електронна съобщителна мрежа на обект „Отклонения с
оптични трасета „А1 България“ – ЕАД, в с. Ковачевци, община Самоков, до БС SOF 0782“ по
улица с о.т. 91-90, терен за озеленяване, улица
с о.т. 37-54 и улица с о.т. 54-53-52-51-50 по плана
на в.з. Ярема. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община
Самоков до А дминистративния съд – София
област, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5667
36. – Община Свиленград съобщава, че на
основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от
ЗОС, решение на ОЕСУТ, прието с протокол № 11
от 4.08.2021 г., с Решение № 641 от 25.08.2021 г. на
Общинския съвет – Свиленград, е одобрен проект
за изменение на ПУП – план за регулация на Свиленград, кв. Кап. Петко Войвода, с обхват улична
регулация на югозападната част на кръстовище
при о.т. 4, с който се засягат малки части от ПИ
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65677.85.28 и ПИ 65677.85.585 с площи, определени с проекта. Неразделна част от решението е
приложеният проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ чрез Общинския съвет – Свиленград, пред
Административния съд – Хасково, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5597
25. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасе на електропровод 110 kV от стълб № 77
на ВЛ 110 kV „Калояново“ в ПИ 65303.15.14, м-ст
Вакъва, землище с. Самуилово, община Сливен,
до ПИ 67338.90.13 с инвестиционно намерение „за
фотоволтаична централа“, м-ст Бършен, землище
гр. Сливен, и преминаващ през ПИ 65303.15.14 с
НТП „нива“ и ПИ 65303.15.118 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, м-ст Вакъва,
землище с. Самуилово, община Сливен; ПИ
14800.102.73 с НТП „пасище“, ПИ 14800.102.160 с
НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“
и ПИ 14800.103.102 с НТП „за местен път“, м-ст
Чобанка, землище с. Гергевец, община Сливен,
и ПИ 67338.108.1 с НТП „за селскостопански,
горски, ведомствен път“, ПИ 67338.108.11 с НТП
„друг вид нива“, ПИ 67338.108.12 с НТП „друг вид
нива“, ПИ 67338.108.30 с НТП „за селскостопански,
горски, ведомствен път“, ПИ 67338.109.6 с НТП
„друг вид нива“, ПИ 67338.109.22 с НТП „друг вид
нива“, ПИ 67338.110.4 с НТП „за селскостопански,
горски, ведомствен път“, ПИ 67338.110.14 с НТП
„друг вид нива“, ПИ 67338.110.15 с НТП „друг вид
нива“, ПИ 67338.110.16 с НТП „друг вид нива“,
ПИ 67338.110.18 с НТП „нива“, ПИ 67338.110.19
с НТП „друг вид нива“, ПИ 67338.110.33 с НТП
„за селскостопански, горски, ведомствен път“,
ПИ 67338.111.3 с НТП „нива“, ПИ 67338.111.36 с
НТП „за селскостопански, горски, ведомствен
път“, ПИ 67338.111.49 с НТП „за друг вид производствен, складов обект“, ПИ 67338.158.4 с НТП
„за път от републиканската пътна мрежа“ и ПИ
67338.250.2 с НТП „за път от републиканската
пътна мрежа“, местности Бършен и Шекерджата, землище гр. Сливен. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
5586
78. – Община Тетевен на основание чл. 30 от
ЗПСК обявява, че през септември 2021 г. е сключена следната приватизационна сделка: 1. продадени обекти: сключен договор № 386/8.09.2021 г.
за продажба на 480 дяла, представляващи 100 %
от съдебно регистрирания капитал на „Свежест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
ление: Тетевен 5700, ул. Първи май № 5, с ЕИК
820164075, след проведен търг с явно наддаване
по реда на НТК; 2. купувач: Каливас Панагиотис
Николаос, притежаващ удостоверение за пребиваване на гражданин на ЕС – постоянно пребиваване с ЛН 1002840964, гражданин на Гърция,
документ № 800092271, издаден на 15.12.2020 г.
от МВР, с адрес: София, община Столична, област София, ул. Казбек № 1, вх. В, ет. 4, ап. 2,
PASSPORT № AP2143545 от 2.10.2018 г., роден
на 3.10.1966 г.; 3. цена по договор – покупната
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цена на дяловете е в размер 127 200 лв.; 4. срок
и условия за плащане: приватизационната цена
в размер 127 200 лв. е платена изцяло на една
вноска в деня преди сключване на договора, както
следва: сумата 114 480 лв. е преведена с платежно
нареждане 210901134PMOB0003 от 1.09.2021 г.,
представляваща разликата между достигнатата
цена 127 200 лв. и внесения депозит в размер
12 720 лв. с преводно нареждане № BORD03862286
от 3.08.2021 г. за участие в публичния търг с явно
наддаване; 5. купувачът се задължава да запази
предмета на дейност на дружеството за срок
3 години с право да развие и други дейности в
сферата на услугите; 6. купувачът няма право да
прехвърля закупените от него дялове и активи
(недвижими имоти) без съгласие на продавача за
срок 3 години след придобиването им.
5717
375. – Община Шумен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участък от
км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен
въ зел „Белокопи тово“) – елек т роза х ранване
20 kV на площадка за отдих при км 322+000.
Проектът засяга поземлени имоти в землището
на с. Градище, община Шумен, област Шумен.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят
с предложения проект в сградата на Община
Шумен и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
5742
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 от ЗУТ обявява, че е постъпило
оспорване на Решение № 1148 от 5.09.2019 г. на
Общинския съвет – Несебър, с което е одобрен
ПУП – план за регулация за кадастрални райони
51500.77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 в местността
Кокалу, землище на гр. Несебър, и Решение № 19
от 20.08.2019 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ в
частта, с която са приети експертни оценки на
поземлени имоти с идентификатори № 51500.86.4
и № 51500.86.17 по КККР на гр. Несебър, местността Кокалу, преди и след урегулирането им. По
оспорването е образувано адм. д. № 1102/2021 по
описа на съда. Заинтересованите лица могат да се
конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от датата на обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление по чл. 218, ал. 5 от ЗУТ до съда.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 2.11.2021 г. от 11,30 ч.
5751
Софийският градски съд, I гр. отделение,
3 състав, уведомява Мартинс Умбраско (Martin
Umbrasko), че срещу него има образувано гр.д.
№ 1180/2020 г. от ищеца по делото „Юробанк
България“ – АД, ЕИК 000694749, на основание
чл. 124 ГПК. На основание чл. 48, ал. 1 ГПК
следва да получи препис от исковата молба и
представените с нея писмени доказателства, за
да представи пред СГС, ГО, I – 3, писмен отговор на исковата молба в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ по реда
на чл. 131 ГПК, като същата се намира в деловодството на съда.
5766
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Варненският районен съд, ГО, 24 състав,
призовава Людмила Анатольевна Чупринская
и Андрей Григорьевич Чупринский, граждани
на Руската федерация, с неизвестен адрес, ответници по гр. дело № 21114/2019 г. по описа на
Районния съд – Варна, в срок до 22.10.2021 г. да
се явят в съда в деловодството на 24 състав за
получаване на препис от исковата молба ведно
с приложенията по делото, заведено от „Бляк
Сий Инвестмънт Тръст“ – ЕАД, ЕИК 103874408,
Варна, в качеството на правоприемник на „Бляк
Сий Инвестмънт Тръст“ – ЕООД, по иск с правно
основание чл. 79, ал. 1, предл. 1 ЗЗД. Указва на
лицата, че при неявяване книжата ще се смятат
за редовно връчени и ще им бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
5753
Районният съд – Дупница, гражданско направление, ІV състав – ГО, призовава Азиз Ахмед
с последен адрес Пакистан, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК като ответник по гр. дело
№ 20211510101569/2021 г., заведено от Петрана
Иванова Начева. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5779
Районният съд – Пазарджик, съобщава на
ответника Бианка Янков, с неизвестен адрес в
България, родена на 2.11.1977 г., от гр. Осиек,
Хърватия, за образуваното срещу нея гр. дело
№ 20215220102986 по искова молба за развод по
чл. 49, ал. 1 и 3 СК, подадена от Георги Ангелов
Янков с ЕГН 7304033520 от Пазарджик, ул. Спартак № 56, препис от която ведно с приложенията
може да получи в деловодството на Районния
съд – Пазарджик (лично или чрез пълномощник),
в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“.
5785

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
1. – Управителният съвет на Конфедерацията
на работодателите и индустриалците в България
(КРИБ) – Гласът на българския бизнес, София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20.2 от
устава свиква общо събрание на членовете на
организацията на 15.11.2021 г. в София, хотел
„Балкан“, от 15,30 ч. при следния дневен ред:
1. отчет на УС за дейността на организацията
за периода 1 януари – 31 декември 2020 г.; 2. финансов отчет за периода 1 януари – 31 декември
2020 г. и приемане проект на бюджет за 2021 г.;
3. отчет на контролния съвет за периода 1 януари – 31 декември 2020 г.; 4. промени в състава на
управителния и на контролния съвет; 5. разни. На
основание чл. 21.2 от устава при липса на кворум
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събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и ще бъде
законно, колкото и членове да са се явили.
5736
10. – Управителният съвет на Българската
асоциация по авиационна и космическа медицина и психология – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 17.12.2021 г. от 17 ч. на адреса на управление – София, ул. Проф. Джовани Горини № 22,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
Българската асоциация по авиационна и космическа медицина и психология за 2019 – 2020 г.;
2. освобождаване от отговорност на управителния
съвет на асоциацията за 2019 – 2020 г.; 3. промяна
в устава на асоциацията; 4. избиране на нов УС
на асоциацията; 5. разни.
5743
1. – Управителният съвет на СНЦ в частна
полза „Автомобилен състезателен клуб „Ивко
моторс“ – Бургас, на основание чл. 26, ал. 1 от
ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 15.11.2021 г. от 11 ч. в
Бургас, ж.к. Възраждане, бл. 7, вх. 1, ет. 7, ап. 13,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на УС
и председателя на УС; 2. избор на нов УС и нов
председател; 3. промяна на наименованието на
сдружението; 4. промяна на адреса на управление;
5. промяна на устава. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се отложи
с един час и ще се проведе на същото място и
при същия дневен ред.
5783
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по волейбол –
Дунав“ – Русе, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 17.11.2021 г. в 10 ч. в
зала „Иван Ханджиев – Сапа“ на адрес: Русе,
ул. Околчица № 6, при следния дневен ред: 1.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет за дейността по управление
на сдружението през отчетния период; 2. освобождаване от длъжност и като член председателя
на сдружението и избор на нов председател на
сдружението; 3. гласуване освобождаването на
стария председател; 4. гласуване приемане на нов
председател; 5. разни. Свикването на общото събрание се извършва чрез обнародване на поканата
в сайта на сдружението (https://vkdunavruse.bg/)
и поставяне на мястото за обявления в сградата,
в която се намира управлението на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 10 от
устава на сдружението събранието се отлага с
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и ще се проведе независимо от броя
на явилите се членове.
5782
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