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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Решение № 813 от 19 ноември 2021 г.
за констатиране неизпълнение на
т. 11 от Решение № 964 на Министерския съвет от 10 декември  2004 г.
за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – глини, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище
„Благово“, разположено в землището на
с. Благово, община Монтана, област
Монтана
 Решение № 814 от 19 ноември 2021 г.
за констатиране неизпълнение на условията за влизане в сила на Договора
за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясък и чакъл, от находище „Водолей“,
разположено в землището на с. Водолей и с. Дичин, община Велико Търново, област Велико Търново, сключен на
1 март 2012 г. между Министерския
съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Производствена кооперация „Агрострой“,
гр. Велико Търново

 Изменения на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно
състояние (Кодекс BCH) (Образец на
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опасни химикали в наливно състояние) 11
 Изменения на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно
състояние (Кодекс BCH) (Специални,
експлоатационни и минимални изисквания)
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щителни мрежи от подвижна радиослужба след издаване на разрешение
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комисия
 Решение № 979-НС от 19 ноември
2021 г. относно обявяване за народни представители на Ивайло Христов
Христов в Осми изборен район – Доб
рички, и Александър Атанасов Александров в Трети изборен район –
Варненски, в Четиридесет и седмото
Народно събрание
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 Решение № 980-НС от 19 ноември
2021 г. относно обявяване за народни представители на Златомира Ди
митрова Карагеоргиева-Мострова във
Втори изборен район – Бургаски, и
Иван Руменов Клисурски в Двадесет
и първи изборен район – Сливенски,
в Четиридесет и седмото Народно
събрание
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 Решение № 988-НС от 20 ноември
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 Решение № 989-НС от 20 ноември
2021 г. относно обявяване за народен
представител на Небие Исмет Кабак
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 Решение № 990-НС от 20 ноември
2021 г. относно обявяване на избрани
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реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 813
ОТ 19 НОЕМВРИ 2021 Г.

за констатиране неизпълнение на т. 11 от
Решение № 964 на Минис терск и я с ъвет
от 10 декември 2004 г. за предоставяне на
концесия за добив на подземни богатства
по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните бо
гатства – строителни материали – глини,
представляващи изключителна държавна
собственост, от находище „Благово“, разпо
ложено в землището на с. Благово, община
Монтана, област Монтана
На основание чл. 71 от Закона за подземните богатства във връзка с чл. 8, ал. 1 от
Закона за задълженията и договорите, т. 11
от Решение № 964 на Министерския съвет от
10 декември 2004 г. и мотивиран доклад на
министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Констатира:
1.1. Неизпълнение на т. 11 от Решение
№ 964 на Министерския съвет от 10 декември 2004 г. за предоставяне на концесия за
добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5
от Закона за подземните богатства – строителни материали – глини, представляващи
изк л юч и т ел на д ърж а вна собс т венос т, о т
находище „Благово“, разположено в землището на с. Благово, община Монтана, област
Монтана, за сключване на концесионен договор с търговското дружество, определено
за концесионер.
1.2. Обективна невъзможност за изпълнение
на т. 11 от Решение № 964 на Министерския
съвет от 10 декември 2004 г. поради заличаване на търговското дружество, определено
за концесионер.
2. Находище на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – глини, от находище „Благово“, разположено в землището на с. Благово, община
Монтана, област Монтана, да бъде включено
в списъка на подземните богатства с устано-

вени находища по чл. 2, ал. 4 от Закона за
подземните богатства в 30-дневен срок от
влизането в сила на решението.
3. Оправомощава министъра на енергетиката да представлява концедента по дела,
свързани с решението.
4. Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
5. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Върховния административен
съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7154

РЕШЕНИЕ № 814
ОТ 19 НОЕМВРИ 2021 Г.

за констатиране неизпълнение на условията
за влизане в сила на Договора за предос
тавяне на концесия за добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни матери
али – пясък и чакъл, от находище „Водолей“,
разположено в землището на с. Водолей и
с. Дичин, община Велико Търново, област
Велико Търново, сключен на 1 март 2012 г.
между Министерския съвет на Република
България, представляван от министъра на
икономиката, енергетиката и ту ризма, и
Производствена кооперация „Агрострой“,
гр. Велико Търново
На основание чл. 71 от Закона за подземните богатства във връзка с чл. 25, ал. 1,
изречение първо, предложение първо и ал. 2
от Закона за задълженията и договорите във
връзка с т. 4 от Решение № 927 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 103 от 2011 г.)
и мотивирано предложение на министъра на
енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Констатира:
1.1. Неизпълнение на условията за влизане в сила на Договора за предоставяне на

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

концесия за добив на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни материали – пясък и
чакъл, от находище „Водолей“, разположено в землището на с. Водолей и с. Дичин,
общ ина Велико Търново, област Велико
Търново, сключен на 1 март 2012 г. меж ду
Министерския съвет на Република България,
представляван от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма, и Производствена
кооперация „Агрострой“ – гр. Велико Търново, в изпълнение на Решение № 927 на
Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 103
от 2011 г.) – влизане в сила на решение по
оценка на въздействието върху околната среда
и оценка за съвместимост по реда на Закона
за опазване на околната среда във връзка с
чл. 31, ал. 1 и 4 от Закона за биологичното
разнообразие, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение,
и предоставяне на банковата гаранция по
т. 9.1.1 от Решение № 927 на Министерския
съвет от 2011 г.
1.2. Обективна невъзможност за изпълнение
на условията по т. 1.1 поради заличаване на
търговското дружество – концесионер.
2. Оправомощава министъра на енергетиката да представлява концедента по дела,
свързани с решението.
3. Находище на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – пясък и чакъл, „Водолей“, разположено в землищата на с. Водолей и с. Дичин,
общ ина Велико Търново, област Велико
Търново, да бъде включено в списъка на
подземните богатства с установени находища по чл. 2, ал. 4 от Закона за подземните
богатства в 30-дневен срок от влизането в
сила на решението.
4. Министърът на енергетиката да организира предаването и приемането на обекта на концесия в тридесетдневен срок от
обнародването на решението в „Държавен
вестник“ при условия и по ред, определени
в действащото към датата на предаването
законодателство.
5. До предоставянето му на концесия находище „Водолей“, разположено в землищата
на с. Водолей и с. Дичин, община Велико
Търново, област Велико Търново, да се управлява от областния управител на област
Велико Търново.
6. Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7155
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения на Кодекса за конструкцията и
оборудването на кораби, превозващи опасни
химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
(Приети с Резолюция MEPC.144(54) на Комитета по опазване на морската среда на
Меж д у народната морска организаци я на
24 март 2006 г. В сила за Република България
от 1 август 2007 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета по опазване
на морската среда (Комитета), възложени му
от международните конвенции за предотвратяване и контрол на замърсяването на морето,
Като припомн я също така Резолюци я
MEPC.20(22), с която Комитет ът приема
Кодекса за конструкцията и оборудването
на кораби, превозващи опасни химикали в
наливно състояние (BCH Кодекс),
Като взема предвид член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. („Конвенцията
от 1973 г.“) и член VI от Протокола от 1978 г.,
отнасящ се до Международната конвенция за
предотвратяване на замърсяването от кораби,
1973 г. („Протокола от 1978 г.“), които заедно
определят процедурата за изменение на Протокола от 1978 г. и възлагат на съответния
орган на Организацията функцията да разглежда и приема изменения на Конвенцията
от 1973 г., изменена с Протокола от 1978 г.
(MARPOL 73/78),
Като имат предвид, че е необходимо изиск
ванията на Кодекс ВСН, които са задължителни съгласно MARPOL 73/78 и препоръчителни
от гледна точка на безопасността, да останат
идентични при приемането им от Комитета
по опазване на морската среда и Комитета
по морска безопасност,
Като имат предвид предложените изменения на Кодекс ВСН:
1. Приема в съответствие с член 16 (2) (b),
(c) и (d) от Конвенцията от 1973 г. измененията на Кодекс ВСН, чийто текст е изложен
в приложението към настоящата резолюция.
2. Определя в съответствие с член 16 (2)
(f) (iii) от Конвенцията от 1973 г., че измененията на Кодекс ВСН се считат за приети на
1 февруари 2007 г., освен ако преди тази дата
не по-малко от една трета от страните или
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страните, чиито комбиниран търговски флот
съставлява не по-малко от 50 % от брутния
тонаж на световния търговски флот, са съобщили на организацията възражения срещу
измененията.
3. Приканва Страните да отбележат, че в
съответствие с член 16 (2) (g) (ii) от Конвенцията от 1973 г. измененията на Кодекс ВСН
влизат в сила на 1 август 2007 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе.
4. Приканва също Комитетът по морска
безопасност да вземе предвид настоящата
резолюция и да предприеме необходимите
действия.
5. Изисква от Генералния секретар в съответствие с член 16 (2) (e) от Конвенцията
от 1973 г. да предаде на всички страни по
MARPOL 73/78 заверени копия от настоящата
резолюция и текста на измененията на Кодекс
ВСН, съдържащи се в приложението; и
6. Изисква още Генералният секретар да
предаде копия от настоящата резолюция и
нейното приложение на членовете на Организацията, които не са страни по MARPOL
73/78.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУК
ЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ,
ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИК АЛИ В
НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)
ВСН Кодексът се изменя така:
Предговор
1 Добавя се следният нов параграф:
„7 Кодексът е изменен, за да отрази ревизията на Анекс II на MARPOL от 2007 г.“
Глава I
Общи положения
1.1 Цел
2 Във второто изречение думите „съгласно определението в правило 1, параграф 1
от Допълнение II към него“ се заличават и
препратките към (Категория на замърсяване)
„A, B или C“ се заменят с „X, Y или Z“.
1.4 Определения
3 Параграф 1.4.16A се заменя със следното:
„1.4.16A Вредно течно вещество означава всяко вещество, посочено в колоната
„Категория на замърсяване“ в глава
17 или 18 от Международния кодекс
за насипни химикали, или настоящата MEPC.2/Циркуляр или временно
оценено с ъгласно ра зпоредби т е на
правило 6.3 от измененията на Анекса
към Протокола от 1978 г. във връзка с
Международната конвенция за предот
вратяване на замърсяването от кораби
от 1973 г., като попадащо в категория
X, Y или Z.“
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4 В параграф 1.4.16B съществуващият текст
се изтрива и се добавя думата „Изтрит“.
5 Номерът на параграфа с определението
за „дата на годишнината“, което беше прието
като „1.4.16C“ с Резолюция MEPC.41(29), се
изменя на „1.4.16D“.
1.7 Влизане в сила
6 Във второто изречение на параграф 1.7.2
позоваването на „правило 1 (12)“ се заменя
с „правило 1.17“.
1.8 Нови продукти
7 В първото изречение на параграф 1.8
позоваването на (Категория на замърсяване)
„A, B или C“ се заменя с „X, Y или Z“.
Глава II
Вместимост на товара
G – Материали, от които е направена
конструкцията
2.17 Общи положения
8 Съществуващият текст се заменя със
следното:
„ 2.17.1 Строителните материали, използвани за изграждането на танкове, заедно
със съответните тръбопроводи, помпи,
клапани, вентилационни отвори и техните съединителни материали трябва
да отговарят на приетите стандарти за
температура и налягане при превоз на
товара. Прието е, че стоманата е нормалният материал на конструкцията.
2 .17.2 Когато е приложимо, следва да се
вземе предвид следното при избора на
материал на конструкцията:
.1 пластичност на срязване при
работна температура;
.2 корозивен ефект на товара; и
.3 възможност за опасни реакции
между товара и материала на конструкцията.
2 .17.3 Изпращачът на товара е отговорен
за предоставянето на информация по
отношение на съвместимостта на корабния оператор и/или капитана. Това
трябва да се направи своевременно преди
превоза на продукта. Товарът трябва да
бъде съвместим с всички материали на
конструкцията, така че:
.1 да не се повреди целостта на
материалите на конструкцията; и
.2 да не се създава опасна или потенциално опасна реакция.
2 .17.4 Когато продуктът е представен на
ИМО за оценка и когато съвместимостта
на продукта с материалите, посочени
в параг раф 2.17, поставя спец иа лни
изисквания, формулярът за докладване
на данните за продукта GESAMP/EHS
трябва да предостави информация за
необходимите материали за конструкцията. Тези изисквания трябва да бъдат
отразени в глава IV и съответно да бъдат
посочени в колона o на глава 17 от Кодекс
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IBC. Във формуляра за докладване се
посочва и дали не са необходими специални изисквания. Производителят на
продукта е отговорен за предоставянето
на правилната информация.“
2.18 Допълнителни изисквания
9 В параграф 2.18 съществуващият текст се
изтрива и се добавя думата „Изтрит“.
Глава III
Оборудване за безопасност и свързани с него
съображения
Е – Защита от пожар
10 След заглавието се добавят следните
думи:
„(Правилата от SOLAS, посочени в част
Е, са, освен ако изрично не е предвидено друго, изискванията на глава II-2
на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море,
1974 г., както е изменена с Резолюция
MSC.99(73)“.
3.13 Мерки за пожарна безопасност
11 В параграф 3.13.3 съществуващият текст
се изтрива и се добавя думата „Изтрит“.
12 Добавя се следният нов параграф 3.13.5:
„ 3.13.5 Следните изисквания на глава
II-2 на SOLAS, приети с MSC.99(73),
трябва да се прилагат:
(a) п р а в и л а I I -2 /4 . 5 .1 0 .1 .1 и
4.5.10.1.4, като система за непрекъснат мониторинг на концентрацията на запалими пари
се монтира на кораби с бруто
тонаж над 500 тона включително, до датата на първото
планирано докуване на су х
док след [датата на влизане в
сила на изменението], но не
по-късно от [3 години след
датата на влизане в сила на
изменението]. Точките за вземане на проби или детекторите
трябва да бъдат разположени
на подходящи позиции, за да
могат лесно да бъдат открити
потенциално опасни течове.
Когат о кон цен т ра ц и я та на
за па л и м и т е пари дос т и г не
предварително зададено ниво,
което не трябва да надвишава
10 % от долната граница на
запа лимост та, непрек ъснат
зву ков и визуален алармен
сигнал автоматично се подава в помпеното помещение
и т оварно т о о тделен ие, за
да предупреди персонала за
потенциална опасност. Наред
с това могат да бъдат приети
и вече монтирани системи за
мониторинг с предварително
зададено ниво не по-голямо
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(b)

(c)

(d)

(e)

от 30 % от долната граница на
запалимостта. Независимо от
горните разпоредби администрацията може да освободи от
тези изисквания кораби, които
не извършват международни
рейсове;
п равила 13.3.4.2 до 13.3.4.5 и
13.4.3 следва да се прилагат за
кораби с бруто тонаж от 500
тона и повече;
п равилата в част Е на глава
II-2 от Конвенцията SOLAS, с
изключение на правила 16.3.2.2
и 16.3.2.3, следва да се прилагат за кораби независимо от
техните размери;
когато наскоро е инсталирано
обору д ва не – фри т юрн и ц и,
трябва да се прилага правило
10.6.4; и
п ожарогасителните системи,
използващи Halon 1211, 1301 и
2402 и перфлуорвъглеводороди, не трябва да са новомонтирани, както е забранено в
правило 10.4.1.3.“

F – Лична защита
13 След заглавието се добавят следните
думи:
„ (Правилата от SOL AS, посочени в
част F, са, освен ако изрично не е предвидено друго, изискванията на глава
II-2 на Международната конвенция за
безопасност на човешкия живот на море,
1974 г., както е изменена с Резолюция
MSC.99(73)“.
Глава IV
Специални изисквания
4.12 Материали на конструкцията
14 В параграф 4.12 съществуващият текст
се изтрива и се добавя думата „Изтрит“.
4.15 Замърсяване на товара
15 В параграф 4.15.1 съществуващият текст
се изтрива и се добавя думата „Изтрит“.
Глава V
Експлоатационни изисквания
5.2 Информация за товара
16 В точка 5.2.5 цифрата за вискозитет
„25 mPa“, която се среща два пъти, се заменя
с „50 mPa“.
17 В параграф 5.2.6 съществуващият текст
се изтрива и се добавя думата „Изтрит“.
18 В параграф 5.2.7 съществуващият текст
се изтрива и се добавя думата „Изтрит“.
Глава VА
Допълнителни мерки за защита на морската
среда
19 Съществуващият текст се изтрива и се
добавя думата „Изтрит“.
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Глава VI
Обобщение на минималните изисквания
20 Кръстосаните препратки на IBC/BCH
относно изискванията за Материали за конструкцията (колона m) и следните препратки
към специални изисквания (колона o) се
заличават:
„Позоваване на IBCкодекса
15.16.1
16.2.7
16.2.8
16A.2.2

позоваване на BCHкодекса
4.15.1
5.2.6
5.2.7
5A.2.2“

Глава VIII
Транспортиране на течни химически
отпадъци
21 В параграф 8.3.2.2 позоваването на „глава
19“ от Кодекса на IBC се заменя с „глава 20“.
Приложение
Образец на Свидетелство за годност за превоз
на опасни химикали в наливно състояние
22 Съществуващият образец се заменя със
следното:
„ОБРАЗЕЦ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОД
НОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ
В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ
НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО
СЪСТОЯНИЕ
(Официален печат)
Издаден в съответствие с изискванията на
КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВА НЕТО Н А КОРА БИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИК АЛИ В НАЛИВНО
СЪСТОЯНИЕ
(резолюции MSC.9(53) и MEPC.20(22), както
са изменени)
под ръководството на правителството на
.............................................................................
(пълно официално наименование на държавата)
чрез......................................................................
(пълно наименование на компетентните лица
или организации, признати от Администрацията)
1
Данни за кораба
Име на кораба....................................................
Отличителен номер или букви ......................
Пристанище на регистрация............................
Брутен тонаж.....................................................
Тип кораб (параграф 2.2.4 от кодекса)...........
.............................................................................
IMO номер2........................................................
1
Като алтернатива данните за кораба могат да
бъдат нанесени хоризонтално, в схематични кутии.
2
В съответствие със схемата на IMO за идентификационни номера на корабите, приета от
Организацията с Резолюция A.600(15).
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Дата, на която е положен на кил или на която
корабът е бил на подобен етап на строителство,
или (при преустройство на кораб)
дата, на която е започнало преустройство в
танкер-химикаловоз..........................................
Корабът също така напълно съответства на
следните изменения на Кодекса: ....................
Корабът е освободен от спазването на следните
разпоредби на Кодекса: ...................................
УДОСТОВЕРЯВА СЕ, ЧЕ:
1 К орабът е прегледан в съответствие с
изискванията на раздел 1.6 от Кодекса;
2 П регледът установява, че конструкцията
и оборудването на кораба и състоянието
му са във всички отношения задоволителни и че корабът:
.1 отговаря на съответните изисквания
на Кодекса, приложими за корабите,
посочени в 1.7.2;
.2 отговаря на съответните изисквания
на Кодекса, приложими за корабите,
посочени в 1.7.3;
3 К орабът е снабден с ръководство в съответствие с Допълнение 4 към Анекс II
на MARPOL, както се изисква от правило 14 от Анекса, и че снабдяването и
оборудването на кораба, предвидени в
ръководството, са удовлетворителни във
всички отношения;
4 К орабът отговаря на изискванията за
превоз в наливно състояние на следните продукти, при условие че са спазени
всички съответни операционни изисквания на Кодекса и Анекс II на MARPOL:
ПроУсловия на превоз
Замърсяване
дукт (номера на цистерни и др.) Категория

Продължение в приложение 1, допълнителни
листове, подписани и датирани 3
Номерата на танковете, посочени в този списък,
са посочени в приложение 2, подписан и датиран
план на резервоара.

5 В
 съответствие с 1.7.3/2.2.53 изискванията
на Кодекса се изменят по отношение на
кораба по следния начин:
.....................................................................
6 К орабът трябва да бъде натоварен:
.1 в съответствие с условията за товарене, предвидени в одобрено ръководство
за товарене, подпечатано и датирано и
подписано от отговорен служител на
Администрацията или на организацията,
призната от Администрацията;
.2 в съответствие с ограниченията за
натоварване, приложени към настоящото
свидетелство3.
–––––––––––––––––
3

Изтрийте според случая.
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Когато се изисква натоварване на кораба по
начин, различен от този съгласно посочените
по-горе инструкции, тогава необходимите
изчисления, за да се аргументират предложените условия за натоварване, трябва да
се съобщят на Администрацията, издаваща
свидетелството, която може писмено да разреши приемането на предложените условия
за натоварване 4.
Това свидетелство е валидно до ...............
.......................................................................... 5,
при условие че подлежи на прегледи в съответствие с параграф 1.6 от Кодекса.
Дата на извършване на преглед, въз основа
на който се издава свидетелството: ..............
(дд/мм/гггг)

Издаден в.............................................................

(място на издаване на свидетелството)
................................
............................................
(дата на издаване)
(подпис на упълномощеното длъжностно лице, издаващо свидетелството)
(печат или щемпел на
издаващия орган според
случая)

Бележки за попълване на свидетелството:
1 С видетелството може да бъде издадено
само на кораби, които имат право да
плават под знаме на държави, които са
страна по MARPOL 73/78.
2 Т ип кораб: Вписванията в тази колона
трябва да се отнасят до всички съответни препоръки, например вписване
„Тип 2“ трябва да означава Тип 2 във
всички случаи, предписани от Кодекса.
Тази колона обикновено не се прилага
в случаите на съществуващ кораб и в
такъв случай трябва да се отбележи „виж
параграф 2.2“.
3 П родукти: Продуктите, посочени в глава 17 от Кодекса, или които са оценени
от Администрацията в съответствие с
1.8 от Кодекса, трябва да бъдат посочени. По отношение на последните „нови“
продукти трябва да се отбележат всички специални изисквания, предписани
временно.
4 П родукти: Списъкът на продуктите, кои
то корабът може да превозва, трябва да
включва вредните течни вещества от
категория Z, които не са обхванати от
Кодекса и трябва да бъдат идентифицирани като „глава 18, категория Z“.
–––––––––––––––––
4
Вместо да бъде включен в свидетелството,
този текст може да бъде приложен към свидетелството, ако е подписан и подпечатан.
5
Въведете датата на изтичане, посочена от
Администрацията в съответствие с 1.6.6.1 от
Кодекса. Денят и месецът на тази дата съответстват на датата на годишнината, определена в
1.4.16D от Кодекса, освен ако не е изменена в
съответствие с 1.6.6.8 от Кодекса.
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5 заличени.
6 Условия за превоз: Ако свидетелството е
издадено на кораб, който е модифициран
в съответствие с изискването на правил о
1 (12) от Анекс II на MARPOL, свидетелството трябва да съдържа в горната
част на таблицата продукти и условия на
превоз със следната декларация: „Този
кораб е освидетелстван да превозва само
химикали – опасни замърсители“.
ЗАВЕРКА ЗА ГОДИШНИ И МЕЖДИННИ
ПРЕГЛЕДИ
С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА,
че при преглед, изискван от 1.6.2 от Кодекса,
е установено, че корабът отговаря на съответните изисквания на Кодекса.
Годишен преглед: Подпис ............................
(подпис на надлежно упълномощено длъжностно лице)

Място ..............................
Дата (дд/мм/гггг) .............

(печат или щемпел на издаващия орган, според случая)

Годишен/междинен преглед 3:

Подпис ............................
(подпис на надлежно упълномощено длъжностно лице)

Място ..............................
Дата (дд/мм/гггг) ..............

(печат или щемпел на издаващия орган, според случая)

Годишен/междинен преглед:

Подпис ............................
(подпис на надлежно упълномощено длъжностно лице)

Място ..............................
Дата (дд/мм/гггг) ..............

(печат или щемпел на издаващия орган, според случая)

Годишен преглед:

Подпис ............................

(подпис на надлежно упълномощено длъжностно лице)

Място ..............................
Дата (дд/мм/гггг) ..............

(печат или щемпел на издаващия орган, според случая)

ГОДИШЕН/МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД В СЪ
ОТВЕТСТВИЕ С ПАРАГРАФ 1.6.6.8.3
С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че
при годишен/междинен 3 преглед в съответствие с параграф 1.6.6.8.3 от Кодекса е установено, че корабът отговаря на съответните
изисквания на Конвенцията:
Подпис ............................
(подпис на надлежно упълномощено длъжностно лице)

Място ..............................
Дата (дд/мм/гггг) .............

(печат или щемпел на издаващия орган, според случая)
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ЗАВЕРКА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СВИДЕ
ТЕЛСТВОТО, В СЛУЧАЙ ЧЕ Е ВАЛИДНО
ЗА ПО-МАЛКО ОТ 5 ГОДИНИ, В СЪОТВЕТ
СТВИЕ С ПАРАГРАФ 1.6.6.3
Корабът отговаря на съответните изисквания
на Конвенцията и настоящото свидетелство
в съответствие с параграф 1.6.6.3 от Кодекса
се счита за валидно до ...................................
Подпис ............................
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Подпис ............................

(подпис на надлежно упълномощено длъжностно лице)

Място ..............................
Дата (дд/мм/гггг) ............
(печат или щемпел на издаващия орган, според случая)

(подпис на надлежно упълномощено длъжностно лице)

ДОПЪЛНЕНИЕ 1
КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА
ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НА
ЛИВНО СЪСТОЯНИЕ

(печат или щемпел на издаващия орган, според случая)

Продължение на списъка на продуктите,
посочени в раздел 3, и техните условия за
превоз.

Място ..............................
Дата (дд/мм/гггг) .............

ЗАВЕРКА ЗА ИЗВЪРШЕН ПОДНОВИТЕЛЕН
ПРЕГЛЕД В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАРАГРАФ
1.6.6.4
Корабът отговаря на съответните изисквания
на Конвенцията и настоящото свидетелство
в съответствие с параграф 1.6.6.4 от Кодекса
се счита за валидно до ...................................
Годишен преглед: Подпис ............................

ПроУсловия на превоз
Категория
дукти: (номера на цистерни и др.) замърсяване

(подпис на надлежно упълномощено длъжностно лице)

Място ..............................
Дата (дд/мм/гггг) .............

(печат или щемпел на издаващия орган, според случая)

ЗАВЕРКА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ ВАЛИДНОСТ
ТА НА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ГРАТИСЕН
ПЕРИОД ИЛИ ДО ДОСТИГАНЕ НА ПРИС
ТАНИЩЕТО ЗА ПРЕГЛЕД В СЪОТВЕТ
СТВИЕ С ПАРАГРАФ 1.6.6.5 ИЛИ 1.6.6.6
Този сертификат в съответствие с параграф
1.6.6.5/1.6.6.63 от Кодекса се приема за валиден
до ........................................................................
Подпис ............................
(подпис на надлежно упълномощено длъжностно лице)

Място ..............................
Дата (дд/мм/гггг) .............

(печат или щемпел на издаващия орган, според случая)

ЗАВЕРКА ЗА ИЗМЕСТВАНЕ НА ДАТАТА
НА ГОДИШНИНАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ПАРАГРАФ 1.6.6.8
В съответствие с параграф 1.6.6.8 от Кодекса
новата дата на годишнината е .......................
Подпис ............................
(подпис на надлежно упълномощено длъжностно лице)

Място ..............................
Дата (дд/мм/гггг) .............

(печат или щемпел на издаващия орган, според случая)

В съответствие с параграф 1.6.6.8 новата дата
на годишнината е ..........................................

Дата ……………

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

(на свидетелството) (подпис на длъжностно лице,
издало свидетелството,
и/или печат на издаващия
орган)
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ДОПЪЛНЕНИЕ 2
КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА
ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НА
ЛИВНО СЪСТОЯНИЕ
ПЛАН НА ТАНК А (образец)
Име на кораба: .................................................
Отличителен номер или букви:

Дата……………………..

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

(на свидетелството) (Подпис на длъжностно лице,
издало свидетелството,
и/или печат на издаващия
орган)“
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Изменения на Кодекса за конструкцията и
оборудването на кораби, превозващи опасни
химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
(Вместимост на товара и образец на свидетелство за годност)
(Приети с Резолюция MEPC.249(66) на Комитета по опазване на морската среда на
Меж д у народната морска организац и я на
4 април 2014 г. В сила за Република България
от 1 януари 2016 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация във връзка с функциите на Комитета
по опазване на морската среда (Комитета),
предоставени му съгласно международните
конвенции за предотвратяването и контрола
на морското замърсяване от кораби,
Припомн яйк и също и Резолюц и я
MEPC.20(22), с която Комитетът прие Кодекса
за конструкцията и оборудването на кораби,
превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH),
Като отбелязва член 16 от Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г. („Конвенцията от
1973 г.“) и член VI от Протокола от 1978 г.
към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г.
(„Протоколът от 1978 г.“), които определят
процедурата за изменение на Протокола от
1978 г., и възлагат на съответния орган на
Организацията функцията да разглежда и
приема поправки на Конвенцията от 1973 г.,
измененена с Протокола от 1978 г.,
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Като отчита, че е необходимо разпоредбите на Кодекса BCH, които са задължителни
съгласно MARPOL и препоръчителни от гледна
точка на безопасността, да останат идентични, след като бъдат приети от Комитета по
опазване на морската страна и Комитета по
морска безопасност,
Като взе предвид предложените изменения
на Кодекса BCH, разработени от Подкомитета
за устойчивост, товарни линии и безопасност
на риболовните кораби, на своята петдесет и
пета сесия:
1. Приема в съответствие с член 16, параграф 2, букви b), c) и d) от Конвенцията
от 1973 г. изменения на Кодекса BCH, чийто
текст е посочен в приложението към настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член 16,
параграф 2, буква f) (iii) от Конвенцията от
1973 г., че измененията на Кодекса BCH се
считат за приети на 1 юли 2015 г., освен ако
преди тази дата не по-малко от една трета от
страните, или страни, чийто общ търговски
флот включва не по-малко от 50 % от брутния
тонаж на световния търговски флот, са съобщили на Организацията своите възражения
срещу измененията;
3. Приканва страните да отбележат, че в
съответствие с член 2, буква g) (iii) от Конвенцията от 1973 г. измененията на Кодекса
BCH влизат в сила от 1 януари 2016 г. след
приемането им в съответствие с параграф 2
по-горе;
4. Приканва също и Комитета по морска
безопасност да вземе под внимание тази резолюция и да предприеме съответни действия;
5. Изисква от Генералния секретар в съответствие с член 16, параграф 2, буква e) от
Конвенцията от 1973 г. да предаде на всички
страни по MARPOL заверени копия на настоящата резолюция и на текста на измененията на Кодекса BCH, който се съдържа в
приложението;
6. Изисква също Генералният секретар да
предаде копия от настоящата резолюция и
приложението към нея на членовете на Организацията, които не са страни по MARPOL.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУК
ЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ,
ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИК АЛИ В
НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)
(Вместимост на товара и образец на свидетелство за годност)
Глава II – Вместимост на товара
Част А – Физическа защита (Разполагане
на товарни танкове, устойчивост на кораба)
1. Съществуващата алинея 2.2.1 се заменя
със следното:
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„2.2.1 Общи положения: Минимална височина на надводния борд в съответствие
с Международната конвенция за товарните
водолинии, 1966 г., може да бъде определена
за корабите, предмет на този Кодекс. Въп
реки това, допълнителните изисквания на
параграф 2.2.4, като се вземе под внимание
всеки празен или частично пълен танк, както
и специфичното тегло на товарите за превоз,
трябва да определят разрешеното оперативно
газене за реалните товарни състояния.
2.2.1.1 Всички кораби, превозващи химикали в насипно (наливно) състояние, трябва
да бъдат снабдени с ръководства за товарене
за информация и указание на капитана. Тези
ръководства трябва да уреждат в детайли
условията на товарене на пълни или частично пълни танкове, разположението на тези
танкове на кораба, специфичното тегло на
различни превозвани партиди с товари, както
и всякакви баластни устройства при критични
условия на товарене. В ръководствата трябва
да бъдат включени и разпоредби за оценяването на други товарни състояния.
2.2.1.2 Всички кораби, за които се прилага
Кодексът, трябва да са снабдени с инструмент
за устойчивост, който да служи за проверка на
съответствието с изискванията за устойчивост
в неповредено състояние и устойчивост на
повреди, одобрени от Администрацията, при
първия подновителен преглед на кораба на
или след 1 януари 2016 г., но не по-късно от
1 януари 2021 г., като се вземат под внимание
експлоатационните стандарти, препоръчани
от Организацията:
1. независимо от изложеното по-горе не е
необходимо инструмент за устойчивост, който
е на кораб, построен преди 1 януари 2016 г.,
да се заменя, при условие че може да служи
за проверка на съответствието с изискванията за устойчивост в неповредено състояние
и устойчивост на повреди и по този начин
удовлетворява Администрацията, и
2. за целите на контрола по правило 16
от Анекс II на MARPOL Администрацията
издава документ за одобрение на инструмента
за устойчивост.
2.2.1.3 Администрацията може да освободи
от изискванията на параграф 2.2.1.2 следните
кораби, при условие че процедурите, използвани за устойчивост в неповредено състояние и
за устойчивост на повреди, поддържат същата
степен на безопасност, както когато биват
товарени в съответствие с одобрените условия. Всяко едно освобождаване се отбелязва
своевременно в Свидетелството за годност,
посочено в параграф 1.6.3:
1. кораби, които са на специализирана
служба, с ограничен брой пермутации на товарене, така че всички очаквани условия да
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са одобрени в информацията за устойчивост,
предоставена на капитана в съответствие с
изискванията на параграф 2.2.1.1;
2. кораби, при които проверката за устойчивост е направена дистанционно чрез методи,
одобрени от Администрацията;
3. кораби, които биват товарени в рамките на определен диапазон от условия за
товарене; или
4. кораби с одобрени лимитиращи криви
за KG/GM, покриващи всички изисквания
за устойчивост в неповредено състояние и
повредено състояние.“
Свидетелство за годност
2. Параграф 6 се заменя от следното:
„6. Корабът трябва да се натоварва:
1. само в съответствие с условията за
т оварене, п роверени и в съо т ветст вие с
изискванията за устойчивост в неповредено
състояние и за устойчивост на повреди, при
използване на одобрения инструмент за устойчивост, осигурен в съответствие с параграф
2.2.1.2 на Кодекса;
2. при освобождаване в съответствие с
параграф 2.2.1.3 на Кодекса, когато одобреният инструмент за устойчивост, изискван от
параграф 2.2.1.2 на Кодекса, не е монтиран,
товаренето се извършва в съответствие с един
или повече от следните одобрени методи:
(i) в съответствие с условията за товарене, предоставени в одобреното
ръководство за товарене, подпечатано на дата........................................
и подписано от отговорен служител
на Администрацията, или на организация, призната от Администрацията, или
(ii) в съответствие с условия за товарене, проверени дистанционно
с използване на одобрени методи
................................................................ ;
(iii) в съответствие с условия за товарене, които са в одобрен диапазон
от условия, посочени и одобрени в
ръководството за товарене, посочено
по-горе в (i), или
(iv) в съответствие с условие за товарене,
одобрено с използване на одобрени
критични данни за KG/GM, посочени
в одобреното ръководство, посочено
по-горе в (i);
3. в съответствие с ограниченията за товарене, приложени към това свидетелство.
Когато се изисква товарене на кораба,
нес ъо т ве т с т ва що на г орепосочен и т е и нструкции, тогава необходимите изчисления
за аргументиране на предложените условия
за товарене трябва да бъдат съобщени на
Администрацията, издаваща свидетелството,
която може писмено да разреши приемането
на предложените условия за товарене.“
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Изменения на Кодекса за конструкцията и
оборудването на кораби, превозващи опасни
химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
(Образец на Свидетелство за годност за превоз
на опасни химикали в наливно състояние)
(Приети с Резолюция MEPC.303(72) на Комитета по опазване на морската среда на
Меж д у народната морска организац и я на
13 април 2018 г. В сила за Република България
от 1 януари 2020 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета по опазване
на морската среда (Комитета), възложени му
от международните конвенции за предотвратяване и контрол на замърсяването на морето,
Като припомня също Резолюция MEPC.20
(22), с която той прие Кодекс за конструкцията
и оборудването на кораби, превозващи опасни
химикали в наливно състояние (Кодекс BCH),
и Резолюция MEPC.16 (22), с която Кодекс
BCH стана задължителен съгласно Анекс II
от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.,
изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL),
Като отбелязва член 16 от MARPOL и
правило 1.4 от Анекс II на MARPOL относно
процедурата за изменение на Кодекса BCH,
Като има предвид предложените на седемдесет и втората си сесия изменения на Кодек
са ВСН относно образеца на свидетелство
за годност за превоз на опасни химикали в
наливно състояние:
1. Приема в съответствие с член 16(2)(d)
от MARPOL изменения в Кодекс ВСН, чийто
текст е изложен в приложението към настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член 16(2)(f)
(iii) от MARPOL, че измененията на Кодекса
ВСН се считат за приети на 1 юли 2019 г.,
освен ако преди тази дата не по-малко от
една трета от страните или страните, чийто
комбиниран търговски флот съставлява не помалко от 50 % от брутния тонаж на световния
търговски флот, са съобщили на организацията
възражението си срещу измененията;
3. Приканва Страните да отбележат, че в
съответствие с член 16(2)(g)(ii) от MARPOL
измененията на Кодекс ВСН влизат в сила
на 1 януари 2020 г. след приемането им в
съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Приканва също Комитетът по морска
безопасност да вземе предвид настоящата
резолюция и да предприеме необходимите
действия;
5. Изисква от Генералния секретар в съответствие с член 16(2)(e) от MARPOL да предаде
заверени копия от настоящата резолюция
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и текста на измененията на Кодекс ВСН в
приложението на всички страни по MARPOL;
6. Изисква още Генералният секретар да
предаде копия от настоящата резолюция и
нейното приложение на членовете на Организацията, които не са страни по MARPOL.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУК
ЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ,
ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИК АЛИ В
НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)
(Образец на свидетелство за годност за превоз
на опасни химикали в наливно състояние)
ДОПЪЛНЕНИЕ
ОБРАЗЕЦ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ
ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В
НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ
1 Съществуващият параграф 6 се заменя
със следното:
„ 6 Ръководствата за товарене и стабилност, изисквани съгласно параграф
2.2.1.1 от Кодекса, са налични на кораба
в одобрена форма.“
2 Добавя се нов параграф 7, както следва:
„7 Корабът трябва да бъде натоварен:
.1 * само в съответствие с потвърдените товарни състояния, отговарящи
на изискванията за устойчивост в неповредено и повредено състояние, като
се използва одобреният инструмент за
устойчивост, осигурен в съответствие
с параграф 2.2.1.2 от Кодекса;
.2* когато се допуска освобождаване, разрешено по параграф 2.2.1.3 от
Кодекса, и одобреният инструмент
за стабилност, изискван по параграф
2.2.1.2 от Кодекса, не е монтиран,
товаренето трябва да се извършва в
съответствие с един или повече от
следните одобрени методи:
(i) * в съответствие с условията
за товарене, предвидени в одоб
рените ръководства за товарене и
устойчивост, посочени в точка 6
по-горе; или
(ii) * в съответствие с условията за
товарене, проверени от разстояние,
с използване на одобрени средства
…………….; или
(iii) * в съответствие с потвърдени условия на товарене, които се
намират в рамките на одобрен
диапазон от условия, определени
в одобрените ръководства за товарене и устойчивост, посочени в
точка 6 по-горе; или
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(iv) * в съответствие с условията
за товарене, проверени чрез използване на одобрени лимитиращи
криви за KG/GM, определени в
одобрените ръководства за товарене и устойчивост, посочени в
точка 6 по-горе; и
.3 * в съответствие с товарните ограничения, приложени към настоящето
свидетелство.
Когато се изисква товарене на кораба,
нес ъо т ве т с т ва що на г орепосочен и т е и нструкции, тогава необходимите изчисления,
за аргументиране на предложените условия
за товарене трябва да бъдат съобщени на
администрацията, издаваща свидетелството,
която може писмено да разреши приемането
на предложените условия за товарене. **
* Изтрийте според случая.
** Вместо да бъде включен в свидетелството,
този текст може да бъде приложен към него, ако
е надлежно подписан и подпечатан.“

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
ЕДИННО ТЪЛКУВАНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕ I
(ОБРАЗЕЦ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СВИДЕ
ТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЛАСТНИ
ВОДИ) – КОНВЕНЦИЯ BWM
Допълнение I – Образец на Международно
свидетелство за управление на баластните
води
„Дата на инсталиране“ по отношение на
„Използван метод за управление на баласт
ните води“
1 За целите на попълване на Международното свидетелство за управление на баластните
води се използва датата, на която въвеждането
в експлоатация е приключило в съответствие
с раздел 8 от Насоките (G8) (MEPC.174(58)
или MEPC.279 (70), според случая).
2 Независимо от горното следва да се
отбележи, че по отношение на крайния срок
за инсталиране на система за управление
на баластни води, параграф 6 от Резолюция
MEPC.279(70) (Насоки от 2016 г. за одобрение
на системи за управление на баластни води (G8)
предвижда следното:
„6 ПОСТИГНАТО Е СЪГЛАСИЕ, че за
целите на параграфи 4 и 5 от настоящата
резолюция думата „на инсталиране“ означава датата на договаряне за доставка
на системата за управление на баластните
води на кораба. При липса на такава
дата думата „на инсталиране“ означава действителната дата на доставка на
системата за управление на баластните
води на кораба;“.
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3 Следователно могат да съществуват две
дати, т.е. дата на договаряне на доставка или
действителната дата на доставка, и датата,
следваща въвеждането в експлоатация, във
връзка с инсталирането на система за управ
ление на баластни води.
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Изменения на Кодекса за конструкцията и
оборудването на кораби, превозващи опасни
химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
(Специални, експлоатационни и минимални
изисквания)
(Приети с Резолюция MEPC.319(74) на Комитета по опазване на морската среда на
Меж д у народната морска организаци я на
17 май 2019 г. В сила за Република България
от 1 януари 2021 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета по опазване
на морската среда (Комитета), възложени му
от международните конвенции за предотвратяване и контрол на замърсяването на морето
от кораби,
Като припомня също Резолюция MEPC.20
(22), с която той прие Кодекс за конструкцията
и оборудването на кораби, превозващи опасни
химикали в наливно състояние (Кодекс BCH),
и Резолюция MEPC.16(22), с която Кодексът
BCH стана задължителен съгласно Анекс II
от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.,
изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL),
Като отбелязва член 16 от MARPOL и
правило 1.4 от Анекс II на MARPOL относно
процедурата за изменение на Кодекс BCH,
Като взема предвид предложените на седемдесет и четвъртата си сесия изменения на
Кодекс ВСН относно специалните, оперативните и минималните изисквания,
1 Приема в съответствие с член 16(2)(d) от
MARPOL изменения на Кодекс ВСН, чийто
текст е изложен в приложението към настоя
щата резолюция;
2 Определя в съответствие с член 16(2)(f)
(iii) от MARPOL, че измененията на Кодекс
ВСН се считат за приети на 1 юли 2020 г.,
освен ако преди тази дата не по-малко от
една трета от страните или страните, чийто комбиниран търговски флот съставлява
не по-малко от 50 % от брутния тонаж на
световния търговски флот, са съобщили на
Организацията възражението си срещу измененията;
3 Приканва Страните да отбележат, че в
съответствие с член 16(2)(g)(ii) от MARPOL
измененията на Кодекса ВСН влизат в сила
на 1 януари 2021 г. след приемането им в
съответствие с параграф 2 по-горе;
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4 Приканва също така Комитетът по морска безопасност да вземе предвид настоящата
резолюция и да предприеме необходимите
действия;
5 Изисква от Генералния секретар в съответствие с член 16(2)(e) от MARPOL да предаде
заверени копия от настоящата резолюция и
текста на измененията на Кодекс BCH, съдържащи се в приложението, на всички страни
по MARPOL;
6 Изисква още Генералният секретар да
предаде копия от настоящата резолюция и
приложението към нея на членовете на Организацията, които не са страни по MARPOL.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУК
ЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ,
ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИК АЛИ В
НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)
Глава IV
Специални изисквания
1 Нов раздел 4.24 се добавя след съществуващия раздел 4.23, както следва:
„ 4.24 Оборудване за откриване на серо
водород (H2S) от течни товари
О борудване за откриване на сероводород (H2S) трябва да се осигури
на борда на кораби, превозващи
течни товари, които е възможно
да образуват H2S. Трябва да се
отбележи, че когато се използват
очистители и биоциди, те може да
не са 100 % ефективни за контролиране на образуването на H2S. За
удовлетворяване на това изискване
могат да се използват инструменти
за откриване на токсични пари,
отговарящи на изискването в 3.11.1
от Кодекса за тестването за H2S.“
Глава V
Експлоатационни изисквания
2 Параграф 5.2.7 се заменя със следното:
„ 5.2.7 Когато колона m в таблицата на глава VI на този кодекс се позовава на
този параграф, товарът е предмет
на изискв анията за предварително измиване в правило 13.7.1.4 от
Анекс II на MARPOL.“
Глава VI
Обобщение на минималните изисквания
Кръстосани препратки към изискванията
на кодексите IBC/BCH
3 С лед н и т е к р ъс т оса н и п реп рат к и са
добавени в раздел Специални изисквания
(колона o):
„15.15
4.24
16.2.7
5.2.7“.
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
ПРАВИЛА
за използване на радиочестотния спектър за
електронни съобщителни мрежи от подвижна
радиослужба след издаване на разрешение
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Правилата определ ят услови ята
за използване на радиочестотния спектър,
вк лючително тех ническ ите парамет ри за
работа на електронни съобщителни мрежи
от подвижна радиослужба след издаване на
разрешение.
Чл. 2. Разпределението на радиочестотните ленти от ра диочестотните обх вати,
предназначени за електронни съобщителни
мрежи от подвижна радиослужба, е посочено
в приложение № 1.
Чл. 3. Електронните съобщителни мрежи
по чл. 1 са:
1. теснолентови PMR/PAMR мрежи – приложение № 2;
2. широколентови PMR/PAMR мрежи –
приложение № 3;
3. RMR/GSM-R мрежи – приложение № 4;
4. мрежи от въздушна подвижна радиослужба – приложение № 5.
Раздел ІІ
Условия за използване на радиочестотния
спектър и технически параметри
Чл. 4. Техническите параметри на мрежите
по чл. 3 са посочени в приложения № 2, 3,
4 и 5.
Чл. 5. При използването на радиочестотния
спектър се спазват стандартите и стандартизационните документи, посочени в приложение
№ 6, и всички действащи в Република България
стандарти и стандартизационни документи,
приложими за мрежите по чл. 3.
Чл. 6. (1) Използването на радиосъоръженията трябва да е в съответствие с изискванията
на Наредбата за съществените изисквания
и оценяване съответствието на радиосъоръженията, Наредбата за съществените изиск
вани я и оцен яване на съответствието за
електромагнитна съвместимост и Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на електрически съоръжения,
предназначени за използване в определени
граници на напрежението.
(2) Радиосъоръженията се монтират, поддържат и използват по начина и предназначението, определени от производителя, така че
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както при нормална работа, така и в условията
на неизправност да са гарантирани здравето
и безопасността на хората и на домашните
животни и защита на вещите.
(3) Не се допускат:
1. изменение на техническите параметри на
радиосъоръженията спрямо тези, определени
от производителя;
2. електронни съобщения, които съдържат
заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ,
бедствие, авария, злополука или тревога.
Чл. 7. (1) При използването на радиочестотния спектър трябва да се спазват нормите и
изискванията за защита на населението от
вредното въздействие на електромагнитни
полета в съответствие с Наредба № 9 от
1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и
определяне на хигиенно-защитни зони около
излъчващи обекти.
(2) Лицата трябва да предприемат мерки
за намаляване до минимум на риска за населението от вредните електромагнитни полета
и излъчвания, като разполагат електронните
съобщителни устройства на такива места,
където населението ще бъде най-малко изложено на вредни излъчвания.
(3) В случай че електромагнитните излъчвания вследствие експлоатацията на електронните съобщителни устройства превишат определените в съответните стандарти гранични
стойности, предприятията се задължават да
ги приведат в съответствие възможно найбързо или ако това е невъзможно, да спрат
използването на засегнатите устройства.
(4) При възникване на проблем, свързан
с електромагнитната съвместимост, лицата правят за своя сметка предписаните от
Комисията за регулиране на съобщенията
промени в местоположението и параметрите
на електронните съобщителни устройства.
(5) В случай че превишаването на граничните стойности на електромагнитните
излъчвания е в резултат от работата на две
или повече устройства, разположени в непосредствена близост едно до друго, и при
тяхната работа преди инсталирането на пос
ледното не се наблюдава превишаване на
гранични стойности, то лицето, инсталирало
най-късно устройството, трябва да осигури
такива условия, при които не се превишават
граничните стойности на електромагнитните
излъчвания, или да преустанови работата на
устройството.
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Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. „PMR/PAMR (Professional (Private) Mobile
Radio/Public Access Mobile Radio)“ са електронни съобщителни мрежи от земна подвижна
радиослужба за осъществяване на електронни
съобщения.
2. „Railway Mobile Radio (RMR)“ e железопътно подвижно радио от следващо поколение,
включващо глобална система за мобилни съобщения в железопътния транспорт (GSM-R –
Global Mobile System-Railway).
3. „Електронна съобщителна мрежа за
собс твени нужди“ е електронна съобщителна
мрежа, използвана за осъществяване на електронни съобщения по нетърговски начин. Използване за собствени нужди е налице, когато
мрежата не се използва като средство за предоставяне на електронни съобщителни услуги.
4. „EIR P/e.i.r.p. (Equivalent Isotropically
Radiated Power)“ e eквивалентна изотропно
излъчвана мощност. Тя е равна на произведението на мощността на входа на антената
и усилването на антената в дадена посока
спрямо изотропна антена (абсолютно или
изотропно усилване).
5. „FDD (Frequency Division Duplex)“ е
разделяне на дуплексните канали по честота.
6. „ET SI (Eu ropean Telecom mu n ication
Standardization Institute)“ е Европейски институт по стандартизация в далекосъобщенията.
7. „ E C C ( E l e c t r o n i c C o m m u n i c a t i o n s
Committee)“ е Комитет по електронни съоб
щения към Европейската конференция на
пощенските и далекосъобщителни администрации (СЕРТ).
Заключителни разпоредби
§ 2. Правилата се приемат на основание
чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.
§ 3. Настоящите правила са нотифицирани
с номер 2021/501/BG по реда на Директива
(ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на
Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща
процедура за предоставянето на информация
в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното
общество.
§ 4. Техническите изисквания за работа на
електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба, приети с Решение № 82 от
14.02.2019 г. на Комисията за регулиране на
съобщенията (ДВ, бр. 19 от 2019 г.), се отменят.
Председател:
Иван Димитров
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Приложение № 1
към чл. 2
Разпределение на радиочестотните ленти за PMR/PAMR мрежи и мрежи от въздушна
подвижна радиослужба
Радиочестотен
обхват,
MHz

Радиочестотни ленти,
MHz1

Предназначение

50

29.7-54

симплекс

60

54-61

дуплекс MS 1

61-68

дуплекс BS 1

68-74.8

дуплекс MS 2

77.8-84.6

дуплекс BS 2

75.2-77.7

дуплекс MS 3

85.0-87.5

дуплекс BS 3

77.7-77.8

симплекс

84.6-85.0

симплекс

118-136.975

въздушна подвижна

146-146.8

симплекс

146.8-149.9

дуплекс MS 1

151.4-154.5

дуплекс BS 1

149.9-150.05

симплекс

150.05-151.4

дуплекс MS 2

154.65-156.0

дуплекс BS 2

154.5-154.65

симплекс

156.0-157.45

морска подвижна

157.45-160.6

дуплекс MS 3

162.05-162.875

дуплекс BS 3

160.6-160.975

морска подвижна

160.975-161.475

симплекс

161.475-162.05

морска подвижна

406.1-411

симплекс

80

118-137
160

420

460

2

411-420

дуплекс MS

421-430

дуплекс BS

440-450

симплекс

450-460

дуплекс MS

460-470

дуплекс BS

Дуплексно отстояние,
MHz

7
9.8
9.8

4.5

4.5

4.5

10

10

BS – базова станция, включително ретранслаторна
MS – мобилна станция, включително преносима
Забележки:
1
Част от радиочестотните ленти от радиочестотните обхвати се използват за нуждите на националната сигурност съгласно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.
2
Използването на радиочестотна лента 406.1-406.2 MHz е ограничено само до съществуващите
мрежи, като не се допуска предоставяне на честотен ресурс за нови мрежи.
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Приложение № 2
към чл. 3, т. 1
Технически параметри на електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба –
теснолентови PMR/PAMR мрежи

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1.

Радиослужба

Земна подвижна

2.

Приложение

PMR/PAMR

3.

Радиочестотна лента

4.

Разпределение на каналите

5.

Модулация/широчина на заеманата честотна лента

Коментар
PMR/PAMR мрежи, включително
мрежи за персонално повикване
и TETRA

Радиочестотните ленти по обхвати за симплексен или дуплексен
режим на работа са посочени в
приложение № 1.
50 MHz, 60 MHz, 80 MHz,
Съвместното ползване на радио160 MHz, 420 MHz, 460 MHz
честоти от няколко предприятия
се допуска само за един и същ
териториален обхват в съответното
населено място
Ширина на радиоканала
12.5 kHz/25 kHz
При предаване на глас се ползва
опознавателен знак
Дуплексно отстояние:
60 MHz – 7 MHz
80 MHz – 9.8 MHz
160 MHz – 4.5 МHz
420 MHz – 10 MHz
460 MHz – 10 MHz

6.

Посока/разделяне

7.

Максималната e.i.r.p. за базова станция е до 10 W при
Преда ва те лн а м ощ н ос т/
ширина на канала 12.5 kHz
плътност на мощността
и до 20 W при ширина на
канала 25 kHz

8.

Достъп до канала и правила
за заемането му

9.

Разрешителен режим

10.

Допълнителни съществени
изисквания

Обхват 50 MHz е предназначен само
за симплексен режим на работа

Издаване на разрешение

• Зона на обслужване до 2 km се

11.

Допустими честотни планирания

Максимален размер на
зоната на обслужване:
– до 2 km;
– до 20 km;
– до 50 km;
– до 120 km;
– национална

допуска само за мобилни станции
• За електронни съобщителни мрежи със зона на обслужване до 20 km
и 50 km не се допуска разполагането
на базови станции на надморска
височина над 1000 m
• За електронни съобщителни мрежи със зона на обслужване до
120 km е необходимо поне една
базова станция да бъде разположена
на надморска височина над 1000 m
Условието за надморска височина
над 1000 m не се прилага за населени
места, разположени на надморска
височина над 1000 m

Информативна част
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№

Параметър

12.

Планирани промени

13.

Позоваване

ВЕСТНИК

Описание
T/R 25-08
ECC/DEC/(19)02
БДС EN 300 086
БДС EN 300 113
БДС EN 300 219
БДС EN 300 296
БДС EN 300 341
БДС EN 300 390
БДС EN 300 392-2
БДС EN 300 394-1
БДС EN 300 396-2
БДС EN 300 471-1
БДС EN 300 471-2
БДС EN 301 166
БДС EN 302 561
БДС EN 303 035-1
БДС EN 303 035-2
БДС EN 303 039
EN 303 758
БДС EN 301 489-5
БДС EN 301 489-18

С Т Р. 1 7
Коментар

За английска версия на стандартите: http://www.etsi.org

Наредба № 9 от 1991 г. за
пределно допустими нива на
електромагнитни полета в
населени територии и опре- Хигиенни изисквания
деляне на хигиенно-защитни зони около излъчващи
обекти
14.

Номер на нотификацията

15.

Забележка

2021/501/BG

Приложение № 3
към чл. 3, т. 2
Технически параметри на електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба –
широколентови PMR/PAMR
№

Параметър

Описание

1.

Радиослужба

Земна подвижна

2.

Приложение

PMR/PAMR

Коментар
Включително TETRA и CDMA –
PAMR мрежи

Нормативна част

420 MHz

3.

Радиочестотна лента

TX: 411.0-414.0
RX: 421.0-424.0

Мобилни станции

ТХ: 421.0-424.0
RX: 411.0-414.0

Базови станции

TX: 417.45-417.85
RX: 427.45-427.85

Мобилни станции

TX: 427.45-427.85
RX: 417.45-417.85

Базови станции

460 MHz
TX: 452.7-457.4
RX: 462.7-467.4
TX: 462.7-467.4
RX: 452.7-457.4
4.

Разпределение на каналите

50 kHz/100 kHz/150 kHz/
200 kHz
1.25 MHz

Мобилни станции
Базови станции
Широколентови PMR/PAMR в
лент и 417.45-417.85 MHz/427.45427.85 MHz
CDMA – PAMR

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

№

Параметър

5.

Модулация/широчина на заеманата честотна лента

6.

Посока/разделяне

7.

Предавателна мощност/
плътност на мощността

Съгласно приложимите
стандарти

8.

Достъп до канала и правила за заемането му

В съответствие с приложената технология

9.

Разрешителен режим

10.

Допълнителни съществени
изисквания

11.

Допустими честотни планирания

12.

Планирани промени

БРОЙ 98

Описание

Коментар

В съответствие с приложената технология
FDD

Издаване на разрешение

Информативна част

T/R 25-08
ECC/DEC/(19)02

13.

БДС EN 300
БДС EN 300
БДС EN 300
БДС EN 303
БДС EN 303
БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 301
БДС EN 302
БДС EN 303
EN 303 758
ETSI TR 102
ETSI TR 102

Позоваване

392-2
394-1
396-2
035-1
035-2
489-5
489-18
489-25
489-26
526
426
039
001
491

Наредба № 9 от 1991 г.
за пределно допустими
нива на електромагнитни
полета в населени територии и определяне на
хигиенно-защитни зони
около излъчващи обекти
14.

Номер на нотификацията

15.

Забележка

За английска версия на стандартите: http://www.etsi.org
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Приложение № 4
към чл. 3, т. 3
Технически параметри на RMR/GSM-R мрежи

Нормативна част

№

Параметър

1.

Радиослужба

2.

Приложение

3.

4.

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите

Описание

Коментар

Земна подвижна
RMR/GSM-R
TX: 874.4-880 MHz
RX: 919.4-925 MHz

Мобилни станции

TX: 919.4-925 MHz
RX: 874.4-880 MHz

Базови станции

Ширина на радиоканала
200 kHz

GSM-R

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

№

Параметър

Описание

5.

Модулация/широчина на заеманата честотна лента

В съответствие с приложе
ната технология

6.

Посока/разделяне

7.

Предавателна мощност/
плътност на мощността

8.

Достъп до канала и правила за заемането му

9.

Разрешителен режим

10.

Допълнителни съществени
изисквания

11.

Допустими честотни планирания

12.

Планирани промени

С Т Р. 1 9
Коментар

45 MHz дуплексно
отстояние
Съгласно ECC/DEC/
(20)02
В съответствие с приложената технология
Издаване на разрешение

Информативна част

ECC/DEC/(20)02
ECC/REC/(05)08

13.

Позоваване

14.

Номер на нотификацията

15.

Забележка

БДС EN 301 502
БДС EN 301 511

За английска версия на стандартите: http://www.etsi.org

Наредба № 9 от 1991 г.
за пределно допустими
нива на електромагнитни
полета в населени територии и определяне на
хигиенно-защитни зони
около излъчващи обекти
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Приложение № 5
към чл. 3, т. 4
Технически параметри на електронни съобщителни мрежи от въздушна подвижна радиослужба
№
1.

Нормативна част

2.

Параметър

Описание

Радиослужба

Въздушна подвижна

Приложение

Комуникация „Въздухземя-въздух“

3.

Радиочестотна лента

4.

Разпределение на каналите

5.

Модулация/широчина на заеманата честотна лента

6.

Посока/разделяне

7.

Предавателна мощност/
плътност на мощността

8.

Достъп до канала и правила за заемането му

9.

Разрешителен режим

10.

Допълнителни съществени
изисквания

118-136.975 MHz

Ширина на радиоканала
8.33 kHz/25 kHz

Предавателната мощност се
определя в разрешението

Издаване на разрешение

Коментар

Само за собствени нужди
Конкретните честоти се�����
пла����
нират и се координират международно от Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна
администрация“

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

№

Параметър

ВЕСТНИК

Описание

БРОЙ 98
Коментар

Информативна част

• Зона на обслужване до 2 km се

11.

Допустими честотни планирания

12.

Планирани промени

13.

Максимален размер на
зоната на обслужване:
– до 2 km;
– до 20 km;
– до 50 km;
– до 120 km;
– национална

ICAO, Annex 10
БДС EN 300 676-1
БДС EN 300 676-2
БДС EN 301 841-3
БДС EN 301 842-1
БДС EN 301 842-2
БДС EN 301 842-3
БДС EN 301 842-4
БДС EN 301 842-5
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-22

Позоваване

Наредба № 9 от 1991 г.
за пределно допустими
нива на електромагнитни
полета в населени територии и определяне на
хигиенно-защитни зони
около излъчващи обекти
14.

Номер на нотификацията

15.

Забележка

допуска само за мобилни станции
• За електронни съобщителни
мрежи със зона на обслужване до
20 km и 50 km не се допуска разполагането на базови станции на
надморска височина над 1000 m
• За електронни съобщителни
мрежи със зона на обслужване до
120 km е необходимо поне една
базова станция да бъде разположена на надморска височина над
1000 m
Условието за надморска височина
над 1000 m не се прилага за населени места, разположени на надморска височина над 1000 m

За английска версия на стандартите: http://www.etsi.org
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Ширина на канала 12.5 kHz
се допуска само за съществуващи мрежи

Приложение № 6
към чл. 5
Списък на приложими стандарти и стандартизационни документи за наземни мрежи
БДС EN 300 086

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с вътрешен или външен RF съединител,
предназначени предимно за аналогов говор. Хармонизиран стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 300 113

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител, предназначени
за предаване на данни (и/или говор), използващи модулация с постоянна или
променяща се обвиваща крива

БДС EN 300 219

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения за предаване на сигнали за начало
на специфична реакция на приемника. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 300 296

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи интегрирани антени,
предназначени предимно за аналогов говор. Хармонизиран стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

БДС EN 300 341

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи интегрирана антена за
предаване на сигнали за начало на специфична реакция на приемника. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива
2014/53/ЕС

БДС EN 300 390

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, предназначени за предаване на данни
(и говор) и използващи интегрирана антена. Хармонизиран стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 300 392-2

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс данни (V+D).
Част 2: Въздушен интерфейс (AI)

БДС EN 300 394-1

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически изисквания за
изпитване за съответствие. Част 1: Радиосигнали

БДС EN 300 396-2

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически изисквания за
работа в директен режим (DMO). Част 2: Въпроси на радиовръзката

БДС EN 300 471-1

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна
подвижна служба. Правила за достъп и съвместно използване на канали от устройства, съответстващи на EN 300 113. Част 1: Технически характеристики и
методи за измерване

БДС EN 300 471-2

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Земна
подвижна служба. Протокол за достъп, правила за заемане и съответни технически характеристики на радиоустройствата за предаване на данни по съвместно
ползвани канали. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС ЕN 300 676-1

Наземно базирани VHF носими, возими и фиксирани радиопредаватели, радиоприемници и приемопредаватели за VHF подвижна служба за въздухоплаването,
използващи амплитудна модулация. Част 1: Технически характеристики и методи
за измерване

БДС ЕN 300 676-2

Наземно базирани VHF носими, возими и фиксирани радиопредаватели, радиоприемници и приемопредаватели за VHF подвижна служба за въздухоплаването,
използващи амплитудна модулация. Част 2: Хармонизиран стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС ЕN 301 166

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-5

БДС EN 301 489-18

БДС EN 301 489-22

БДС EN 301 489-25

БДС EN 301 489-26

БДС EN 301 502

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител за аналогова
и/или цифрова връзка (говор и/или данни), работещи на теснолентови канали.
Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и радиослужби. Част 1: Общи технически изисквания. Хармонизиран стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3.1(b) от Директива 2014/53/ЕС и съществените
изисквания на член 6 от Директива 2014/30/ЕС
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
радиослужби. Част 5: Специфични условия за частни наземни мобилни радиосъоръжения (PMR) и спомагателни съоръжения (разговорни и неразговорни) и
наземни TETRA радиосъоръжения (TETRA). Хармонизиран стандарт, покриващ
съществените изисквания на член 3.1(b) от Директива 2014/53/ЕС
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби. Част 18: Специфични
условия за наземни TETRA радиосъоръжения
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и радиослужби. Част 22: Специфични условия за наземно базирани авиационни мобилни
и фиксирани радиосъоръжения. Хармонизиран стандарт за електромагнитна
съвместимост
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби. Част 25: Специфични условия за CDMA 1x мобилни станции с разширен спектър и спомагателни
съоръжения
Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби.
Част 26: Специфични условия за CDMA 1x базови станции с разширен спектър,
ретранслатори и спомагателни съоръжения
Глобална система за мобилни връзки (GSM). Съоръжения за базова станция
(BS). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2
от Директива 2014/53/ЕС

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

БДС EN 301 511

Глобална система за мобилни връзки (GSM). Съоръжения за мобилни станции
(MS). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2
от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 301 526

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за мобилна станция с CDMA разширен спектър,
работеща в обхват за клетъчни мрежи 450 MHz (CDMA 450) и в PAMR обхвати
410, 450 и 870 MHz (CDMA-PAMR), покриващ съществените изисквания на член
3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED)

БДС EN 301 841-3

VHF цифрова линия от 2-ри вид за връзка въздух-земя (VDL). Технически характеристики и методи за измерване на наземно базираните съоръжения. Част 3:
Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 301 842-1

VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка въздух-земя (VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно базираните съоръжения.
Част 1: Европейски стандарт (EN) за съоръжения на земята

БДС EN 301 842-2

HF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка въздух-земя (VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно базираните съоръжения.
Част 2: Общо описание и слой на данни

БДС EN 301 842-3

VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка въздух-земя (VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно базираните съоръжения.
Част 3: Допълнителни аспекти при разпръскване

БДС EN 301 842-4

VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка въздух-земя (VDL). Технически характеристики и методи за измерване на земно базираните съоръжения.
Част 4: Функции при връзка от точка до точка

БДС EN 301 842-5

VHF радиосъоръжения от 4-ти вид за цифрова връзка въздух-земя (VDL). Технически характеристики и методи за измерване на наземно базираните съоръжения.
Част 5: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2
от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 302 426

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за ретранслатори с CDMA разлят спектър, работещи в обхвата 450 MHz за клетъчни мрежи (CDMA 450) и в обхватите за PAMR
410 MHz, 450 MHz и 870 MHz (CDMA-PAMR), покриващ съществените изисквания
на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED)

БДС EN 302 561

Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи модулация с постоянна
или променяща се обвиваща крива, работещи с широчина на канала 25 kHz,
50 kHz, 100 kHz или 150 kHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените
изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 303 035-1

Хармонизиран европейски стандарт за TETRA съоръжения, покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 1: Глас плюс данни (V+D)

БДС EN 303 035-2

Наземни TETRA радиосъоръжения (TETRA). Хармонизиран европейски стандарт за TETRA съоръжения, покриващ съществените изисквания на член 3(2)
от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 2: Режим на директна връзка (DMO)

БДС EN 303 039

Земна подвижна служба. Спецификация за многоканален предавател за PMR
служба. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член
3.2 от Директива 2014/53/ЕС

EN 303 758

TETRA radio equipment using non-constant envelope modulation operating in a channel
bandwidth of 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz or 150 kHz; Harmonised Standard for access
to radio spectrum

СД ETSI/TR 102 001

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Справочен
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 979-НС
от 19 ноември 2021 г.

относно обявяване за народни представители
на Ивайло Христов Христов в Осми изборен
район – Добрички, и Александър Атанасов
Александров в Трети изборен район – Вар
ненски, в Четиридесет и седмото Народно
събрание
Постъпило е заявление с вх. № НС-10381/19.11.2021 г. от Филип Маринов Станев – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП „ИМА
ТАКЪВ НАРОД“ в Осми изборен район – Доб
рички, и в Трети изборен район – Варненски,
с което иска да бъде заличен от кандидатската
листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, и да не
бъде обявен за избран за народен представител
в Осми изборен район – Добрички, и в Трети
изборен район – Варненски.
С Решение № 976-НС от 19 ноември 2021 г.
Филип Маринов Станев е обявен за избран
за народен представител ПП „ИМА ТАКЪВ
НАРОД“ в Осми изборен район – Добрички,
и в Трети изборен район – Варненски. Подаденото заявление следва да се счита като
заявление от Филип Маринов Станев да не
бъде обявен за избран за народен представител и да не встъпи в правомощията си, тъй
като същото е подадено след приемането на
Решение № 976-НС от 19 ноември 2021 г. на
ЦИК, поради което следва да се обявят за
избрани следващите кандидати в листите на
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Осми изборен
район – Добрички, и в Трети изборен район – Варненски.
Въз основа на подаденото заявление от
Филип Маринов Станев същият следва да
бъде заличен от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ
НАРОД“ в Осми изборен район – Добрички,
и в Трети изборен район – Варненски.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Осми
изборен район – Добрички, Ивайло Христов
Христов, ЕГН ..., под № 2 от листата на ПП
„ИМ А ТА КЪВ Н А РОД“ в Осми изборен
район – Добрички, на мястото на Филип
Маринов Станев.
Обявява за народен представител от Трети изборен район – Варненски, Александър
Атанасов Александров, ЕГН ..., под № 2 от
листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в
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Трети изборен район – Варненски, на мястото
на Филип Маринов Станев.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Камелия Нейкова
Секретар:
Севинч Солакова
7163

РЕШЕНИЕ № 980-НС
от 19 ноември 2021 г.
относно обявяване за народни представители
на Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мос
трова във Втори изборен район – Бургаски, и
Иван Руменов Клисурски в Двадесет и първи
изборен район – Сливенски, в Четиридесет и
седмото Народно събрание
Постъпило е заявление с вх. № НС-10382/19.11.2021 г. от Ивайло Ванев Вълчев – регистриран кандидат за народен представител
от кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ
НАРОД“ във Втори изборен район – Бургаски,
и в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, с което иска да бъде заличен от
кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ
НАРОД“, и да не бъде обявен за избран за
народен представител във Втори изборен район – Бургаски, и в Двадесет и първи изборен
район – Сливенски.
С Решение № 976-НС от 19 ноември 2021 г.
Ивайло Ванев Вълчев е обявен за избран за
народен представител ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ във Втори изборен район – Бургаски, и
в Двадесет и първи изборен район – Сливенски. Подаденото заявление следва да се счита
като заявление от Ивайло Ванев Вълчев да
не бъде обявен за избран за народен представител и да не встъпи в правомощията си,
тъй като същото е подадено след приемането
на Решение № 976-НС от 19 ноември 2021 г.
на ЦИК, поради което следва да се обявят
за избрани следващите кандидати в листите
на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ във Втори
изборен район – Бургаски, и в Двадесет и
първи изборен район – Сливенски.
Въз основа на подаденото заявление от
Ивайло Ванев Вълчев същият следва да бъде
заличен от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ
НАРОД“ във Втори изборен район – Бургаски, и в Двадесет и първи изборен район – Сливенски.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
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РЕШИ:
Обявява за народен представител от Втори
изборен район – Бургаски, Златомира Димит
рова Карагеоргиева-Мострова, ЕГН ..., под
№ 2 от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ във Втори изборен район – Бургаски,
на мястото на Ивайло Ванев Вълчев.
Обявява за народен представител от Двадесет и първи изборен район – Сливенски,
Иван Руменов Клисурски, ЕГН ..., под № 2
от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в
Двадесет и първи изборен район – Сливенски,
на мястото на Ивайло Ванев Вълчев.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Камелия Нейкова
Секретар:
Севинч Солакова
7164

РЕШЕНИЕ № 988-НС
от 20 ноември 2021 г.

относно поправка на техническа грешка в
Решение № 979-НС от 19 ноември 2021 г. на
ЦИК
След извършена проверка Централната
избирателна комисия установи, че е допусната
техническа грешка в Решение № 979-НС от
19.11.2021 г. на ЦИК, която следва да бъде
отстранена.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Допуска поправка на техническа грешка
в Решение № 979-НС от 19 ноември 2021 г.
на ЦИК,
– в относно думите „Александър Атанасов Александров“ да се четат „Кирил Сашев
Симеонов“;
– в диспозитива на решението текстът:
„Обявява за народен представител от Трети изборен район – Варненски, Александър
Атанасов Александров, ЕГН ..., под № 2 от
листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в
Трети изборен район – Варненски, на мястото
на Филип Маринов Станев“,
да се чете:
„Обявява за народен представител от Трети
изборен район – Варненски, Кирил Сашев
Симеонов, ЕГН ..., под № 3 от листата на
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Трети изборен
район – Варненски, на мястото на Филип
Маринов Станев.“
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Решението да се обнародва незабавно в
„Държавен вестник“.
Председател:
Камелия Нейкова
Секретар:
Севинч Солакова
7165

РЕШЕНИЕ № 989-НС
от 20 ноември 2021 г.

относно обявяване за народен представител
на Небие Исмет Кабак в Тринадесети избо
рен район – Пазарджишки, в Четиридесет и
седмото Народно събрание
Постъпило е заявление с вх. № НС-10383/19.11.2021 г. от Йордан К и ри лов Цо нев – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП
„Движение за права и свободи“ в Тринадесети
изборен район – Пазарджишки, и да не бъде
обявен за избран за народен представител в
Тринадесети изборен район – Пазарджишки.
С Решение № 976-НС от 19 ноември 2021 г.
Йордан Кирилов Цонев е обявен за избран
за народен представител от листата на ПП
„Движение за права и свободи“ в Тринадесети
изборен район – Пазарджишки. Подаденото
заявление следва да се счита като заявление
от Йордан Кирилов Цонев да не бъде обявен за
избран за народен представител и да не встъпи
в правомощията си, тъй като същото е подадено
след приемането на Решение № 976-НС от 19
ноември 2021 г. на ЦИК, поради което следва
да се обяви за избран следващият кандидат в
листата на ПП „Движение за права и свободи“
в Тринадесети изборен район – Пазарджишки.
Въз основа на подаденото заявление от
Йордан Кирилов Цонев същият следва да
бъде заличен от листата на ПП „Движение
за права и свободи“ в Тринадесети изборен
район – Пазарджишки.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Тринадесети изборен район – Пазарджишки, Небие
Исмет Кабак, ЕГН ..., под № 4 от листата на
ПП „Движение за права и свободи“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, на
мястото на Йордан Кирилов Цонев.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Камелия Нейкова
Секретар:
Севинч Солакова
7166
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РЕШЕНИЕ № 990-НС
от 20 ноември 2021 г.

относно обявяване на избрани народни пред
ставители в Четиридесет и седмото Народно
събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и
чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс
Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс,
както следва:
1. от Антоанета Димитрова Цонева, ЕГН ...,
с вх. № НС-11-197 от 20.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в
листата на коа лици я „ДЕМОК РАТИЧН А
БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България,
ДСБ, Зелено движение)“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки;
2. от Росен Добрев Костурков, ЕГН ...,
с вх. № НС-11-198 от 20.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата
на коалиция „Продължаваме Промяната“ в
Седемнадесети изборен район – Пловдивски;
3. от Корнелия Петрова Нинова, ЕГН ...,
с вх. № НС-11-196 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата
на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в Двадесет
и пети изборен район – София;
4. от Костадин Тодоров Костадинов, ЕГН ...,
с вх. № НС-10-376 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата
на ПП „ВЪЗРА ЖДАНЕ“ в Трети изборен
район – Варненски;
5. от Красимир Георгиев Вълчев, ЕГН ...,
с вх. № НС-11-190 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата
на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Двадесет и седми
изборен район – Старозагорски;
6. от Десислава Вълчева Атанасова, ЕГН ...,
с вх. № НС-11-189 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата
на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Деветнадесети
изборен район – Русенски;
7. от Костадин Георгиев Ангелов, ЕГН ...,
с вх. № НС-11-188 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на
коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Четвърти изборен
район – Великотърновски;
8. от Никола Георгиев Минчев, ЕГН ...,
с вх. № НС-11-191 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата
на коалиция „Продължаваме Промяната“ в
Двадесет и четвърти изборен район – София;
9. от Иван Маркос Христанов, ЕГН ...,
с вх. № НС-11-192 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата
на коалиция „Продължаваме Промяната“ в
Петнадесети изборен район – Плевенски;
10. о т Асен Васков Васи лев, ЕГ Н ...,
с вх. № НС-11-193 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата
на коалиция „Продължаваме Промяната“ в
Двадесет и девети изборен район – Хасковски;
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11. от К ирил Петков Петков, ЕГН ...,
с вх. № НС-11-194 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата
на коалиция „Продължаваме Промяната“ в
Шестнадесети изборен район – Пловдив;
12. от Елена Цонева Гунчева, ЕГН ...,
с вх. № НС-10-53 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата
на ПП „ВЪЗРА Ж ДАНЕ“ в Шестнадесети
изборен район – Пловдив;
13. от Кристиан Иванов Вигенин, ЕГН ...,
с вх. № НС-11-195 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на
коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в Тридесет
и първи изборен район – Ямболски;
14. от Тошко Йорданов Хаджитодоров,
ЕГН ..., с вх. № НС-10-380 от 19.11.2021 г., с
което заявява, че желае да остане избран в
листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в
Шестнадесети изборен район – Пловдив;
15. от Виктори я Димитрова Василева,
ЕГН ..., с вх. № НС-10-379 от 19.11.2021 г., с
което заявява, че желае да остане избрана
в листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в
Първи изборен район – Благоевградски;
16. от Андрей Иванов Чорбанов, ЕГН ...,
с вх. № НС-10-378 от 19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата
на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Двадесет и
шести изборен район – Софийски;
17. от Мустафа Сали Карадайъ, ЕГН ...,
с вх. № НС-10-384 от 20.11.2021 г., с което
заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в
Тридесети изборен район – Шуменски;
18. от Делян Славчев Пеевски, ЕГН ...,
с вх. № НС-10-385 от 20.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на
ПП „Движение за права и свободи“ в Първи
изборен район – Благоевградски;
19. от Цветан Иванов Енчев, ЕГН ...,
с вх. № НС-10-386 от 20.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на
ПП „Движение за права и свободи“ в Шести
изборен район – Врачански;
20. от Халил Реджепов Летифов, ЕГН ...,
с вх. № НС-10-387 от 20.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на
ПП „Движение за права и свободи“ в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски.
С оглед на изложеното и на основание
чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния
кодекс, Решение № 976-НС от 19 ноември
2021 г. и Решение № 975-НС от 19 ноември
2021 г. на ЦИК Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за избрани за народни представители в Четиридесет и седмото Народно
събрание, както следва:
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1. Пе т ъ р Яс е н о в М а р и н о в , Е Г Н ...,
от листата на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ,
Зелено движение)“ в Двадесет и трети изборен
район – София;
2. Йордан Янков Мад жу нков, ЕГН ...,
от листата на коа лиц и я „Прод ъ л жаваме
Пром яната“ в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
3. Борислав Гуцанов Гуцанов, ЕГН ...,
от листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
в Трети изборен район – Варненски;
4. Иво Георгиев Русчев, ЕГН ..., от лис
тата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и
пети изборен район – София;
5. И л т ер Б ейз ат ов С а д ъков, ЕГ Н ...,
от листата на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Тридесети изборен район – Шуменски;
6. Г юн а й Х ю с м ен Х ю с м ен , Е Г Н ...,
от листата на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Осемнадесети изборен район – Разградски;
7. Бранимир Николаев Балачев, ЕГН ...,
от листата на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Трети
изборен район – Варненски;
8. Юл и я Б орис ова И ва нова , ЕГ Н ...,
от листата на коа лиц и я „Прод ъ л жаваме
Промяната“ в Четиринадесети изборен район – Пернишки;
9. Борислав Антониев Антонов, ЕГН ...,
от листата на коа лиц и я „Прод ъ л жаваме
Промяната“ в Двадесет и трети изборен район – София;
10. Ви к т о р Гас а н Н ас ър, Е Г Н ...,
от листата на коа лиц и я „Прод ъ л жаваме
Промяната“ в Двадесет и трети изборен район – София;
11. Мирослава Петрова Петрова, ЕГН ...,
от листата на коа лиц и я „Прод ъ л жаваме
Промяната“ в Двадесет и четвърти изборен
район – София;
12. Цвета Тодорова Галунова, ЕГН ...,
от листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Четвърти
изборен район – Великотърновски;
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13. Ива н Бог ом и лов Пет ков, ЕГ Н ...,
от листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
14. Та н е р К а д и р Т ю р ко г л у, Е Г Н ...,
от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в
Седемнадесети изборен район – Пловдивски;
15. Снежанка Райчова Траянска, ЕГН ...,
от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в
Десети изборен район – Кюстендилски;
16. Мом ч и л Ку н чев И ва нов, ЕГ Н ...,
от листата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в
Четвърти изборен район – Великотърновски;
17. Па в л и н Па в лов Кр ъс т ев, ЕГ Н ...,
от листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Девети изборен район – Кърджалийски;
18. Йорда н К и ри лов Цонев, ЕГ Н ...,
от листата на ПП „Движение за права и
свободи“ в Четвърти изборен район – Великотърновски;
19. Петър Пандушев Чобанов, ЕГН ...,
от листата на ПП „Движение за права и
свободи“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски;
20. Ел хан Мех медов Къ лков, ЕГ Н ...,
от листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Първи изборен район – Благоевградски.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Камелия Нейкова
Секретар:
Севинч Солакова
Зам.-председатели:
Димитър Димитров
Емил Войнов
Росица Матева
Цветозар Томов
Членове:
Георги Баханов
Гергана Стоянова
Ерхан Чаушев
Елка Стоянова
Йорданка Ганчева
Красимир Ципов
Любомир Георгиев
Силвия Стойчева
Цветанка Георгиева
7167
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА

Берон“ – с. Филаретово, община Котел, област
Сливен.
3. Имуществото на ОУ „Хаджи Димитър“ –
с. Соколарци, община Котел, област Сливен,
което е общинска собственост, се предоставя за
управление със заповед на кмета на община Котел.
4. Имуществото, собственост на ОУ „Хаджи
Димитър“ –  с. Соколарци, община Котел, област
Сливен, се предоставя на ОУ „Д-р Петър Берон“ –
с. Филаретово, община Котел, област Сливен.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Н. Денков
7040

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-85
от 11 ноември 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 предло
жение от кмета на община Котел след Решение
№ 344, отразено в протокол от 30.09.2021 г. на
Общинския съвет – Котел, становище от Реги
оналното управление на образованието – Сливен,
и становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-107 от 21.05.2021 г. на минис
търа на образованието и науката, поради липса на
ученици в училището за учебната 2021/2022 година
закривам ОУ „Хаджи Димитър“ –  с. Соколарци,
община Котел, област Сливен.
1. Учениците от ОУ „Хаджи Димитър“ –
с. Соколарци, община Котел, област Сливен,
продължават обучението си в ОУ „Д-р Петър
Берон“ – с. Филаретово, община Котел, област
Сливен, при условията на чл. 12 от ЗПУО.
2. Задължителната документация на ОУ „Ха
джи Димитър“ –  с. Соколарци, община Котел,
област Сливен, да се съхранява в ОУ „Д-р Петър

НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-128
от 27 октомври 2021 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за
здравното осигуряване във връзка с чл. 58, ал. 3
от Националния рамков договор за медицинските
дейности между Националната здравноосигу
рителна каса и Българския лекарски съюз за
2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г.) Надзор
ният съвет реши:
Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение
на болести на ретината в извънболничната помощ“.
Председател на Надзорния съвет:
Ал. Златанов

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “Кричим” No 1

www.nhif.bg

тел: тел: +359 2 9659301

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ИНТРАВИТРЕАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА
(Dexamethasone, Aflibercept)
Протоколът се издава от специализирана комисия в лечебни заведения за болнична помощ,
сключили договор с НЗОК за изпълнение на Амбулаторна процедура №38 от специалисти с код на
специалност 15 (очни болести). Специализираните комисии се създават със Заповед на директора в
следните лечебни заведения: УМБАЛ “Александровска” - гр. София, УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” - гр.
София, УМБАЛ “Света Анна” - гр. София, СОБАЛ „Академик Пашев” - гр. София, СБАЛОБ „Зора” - гр. София,
СОБАЛ „Пентаграм” - гр. София, СБАЛОБ „Зрение” - гр. София, Очен лазерен център „Вижън“ – гр. София, УМБАЛ
“Св. Георги” - гр. Пловдив, Очна болница – „Луксор“ - гр. Пловдив, МБАЛ „Тримонциум“ – гр. Пловдив, Очна
болница - СБОБАЛ Варна - гр. Варна, Очна клиника “Света Петка” - гр. Варна, ВМА – гр. София, „Аджибадем Сити
Клиник МБАЛ Токуда“ – гр. София, СБАЛОБ „Ден“ – гр. София, Медицински център по офталмология „Ресбиомед“
– гр. София, „Специализирана очна болница за активно лечение – гр. Бургас, „АМЦСМП – ОМЦ Свети Николай
Чудотворец“ ЕООД - гр. Варна, „АМЦСМП – Очна клиника д-р Хубанов“ ЕООД - гр. Бургас, МЦ „Оксиком“ – гр.
Бургас, Първа МБАЛ – гр. София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД, СОБАЛ „Д-р Тасков“ – гр. Търговище, „Очен
медицински център – Хасково“ – гр. Хасково, Медицински център Верея – гр. Стара Загора, УМБАЛ „д-р
Г.Странски“ – гр. Плевен, УМБАЛ „Медика – Русе“ – гр. Русе, МЦ „Светлина“ ЕООД – гр. София.
I. РЕД ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ
Протоколи за започване на лечение



Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите
Медицинска документация с приложени всички необходими изследвания по
приложение 2
Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОМИСИЯ



Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

Заверка на протокола
в РЗОК



(задължително се отбелязва липса на изключващи критерии)

“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” –
обр. МЗ-НЗОК

Протоколи за продължаване на лечение


СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОМИСИЯ





Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите
Медицинска документация с приложени всички необходими изследвания по
приложение 2
Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация
(задължително се отбелязва липса на изключващи критерии)

“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр.
МЗ-НЗОК

Заверка на протокола
в РЗОК

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗОЛ подава подготвените документи в РЗОК, на територията на която е направило избор на ОПЛ. Документите
включват:
1.1 Заявление до Директора на РЗОК
1.2 Попълнено и подписано приложение 1. Попълва се по съответната точка и се прилага отразената в цифров индекс
медицинска документация, удостоверяваща всеки един от критериите
1.3 Пълният набор изследвания (физикални, инструментални и лабораторни), отразен в приложение 2
1.4 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК, издаден от специализирана
комисия. Прилага се оригинал на протокол, а при кандидатстване за продължаване на терапията се представя оригинал на
предходен протокол с отразени всички назначения по него
1.5 Решение на специализирана комисия от лечебно заведение – изпълнител на Амбулаторна процедура № 38
„Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи
лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ - бл. МЗ-НЗОК № 13
1.6 Декларация за информирано съгласие по образец (приложение 3)
2. РЗОК приема документите по точка 1 след справка относно здравноосигурителния статус на ЗОЛ
3. Първият протокол при започване на лечение и при смяна с друг лекарствен продукт се издава за период до 180 дни, а
всеки следващ протокол може да се издава за срок до 365 дни.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1А

ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА КОРТИКОСТЕРОИДНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ
ПАЦИЕНТИ С РЕТИНАЛНА ВЕНОЗНА ОКЛУЗИЯ И ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ С МАКУЛЕН ЕДЕМ

(Dexamethasone)

Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и
задължително придружава настоящото приложение.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С РЕТИНАЛНА ВЕНОЗНА ОКЛУЗИЯ
(ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
МКБ H34.8
1

Клинично доказан макулен оток, в резултат на централна ретинна оклузия (ЦРВО) или клонова
1 ,2, 3
оклузия ( КРВО)
Потвърдена диагноза с: 1, 2, 3
1. изследване на зрителна острота за близо и далече (20/200-20/50 по Snellen или ETDRS)

2

2.

изследване на преден и заден очен сегмент

3.

флуоресцеинова ангиография (ФА)

4.

оптична кохерентна томография (ОСТ)

3

Пациенти , които не се повлияват достатъчно от некортикостероидна терапия (до 3 инжекции анти –
VEGF лекарствени продукти) 4

4

Липса на изключващи критерии по точка Б 5

1

медицинска документация с описание на анамнестичните данни, клиничната симптоматика и еволютивния ход
попълнена таблица 2 от приложение 2 - необходимите изследвания и прегледи от специалист, посочени в таблица 2 на
приложение 2 задължително се представят на оригинални бланки (или заверени и подписани копия) или са отразени в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването
3
решение на специализирана комисия по АПр №38 с ясна мотивация за необходимостта от започване на лечението
4
амбулаторен лист от последния преглед при наблюдаващия специалист
5
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1А на настоящите изисквания
2

Б. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества
Активна очна или периокуларна инфекция или съмнение за такава, включително
повечето вирусни заболявания на роговицата и конюнктивата, което включва активен кератит
вследдствие на епителен херпес симплекс (дендритен кератит), ваксиния, варицела,
микобактериални инфекции и гъбични заболявания
Напреднала глаукома, която не може да бъде овладяна в достатъчна степен само с лекарствени
продукти
Афакични очи с разкъсана задна капсула на лещата
Очи с вътреочна леща в предната камера (ACIOL), фиксирани към ириса или през склерата
вътреочни лещи и разкъсана задна капсула на лещата
Деца и юноши на възраст под 18 години
Бременност и лактация – относителен изключващ критерий. Преценката полза/риск от лечението
се осъществява от специализираната комисия за всеки конкретен случай и се посочва в
експертното решение.

Отговаря на критериите за започване на
лечението с

…………………………

в доза

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

подписи на членовете на комисията: .......................................
.....................................
.....................................
.....................................
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1А

ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА КОРТИКОСТЕРОИДНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ
ПАЦИЕНТИ С РЕТИНАЛНА ВЕНОЗНА ОКЛУЗИЯ И ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ С МАКУЛЕН ЕДЕМ

(Dexamethasone)

Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и
задължително придружава настоящото приложение.

В. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ С МАКУЛЕН
ЕДЕМ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
МКБ H36.0
1

Нарушение на зрението поради диабетен оток на макулата (DME) при пациенти, които са с
1,2,3
псевдофакия
Потвърдена диагноза с: 1,2,3
1. изследване на зрителна острота за близо и далече (20/200-20/50 по Snellen или ETDRS)

2

2.

изследване на преден и заден очен сегмент

3.

флуоресцеинова ангиография (ФА)

4.

оптична кохерентна томография (ОСТ)

3

Диабетна ретинопатия с контролиран диабет и HbA1c <8,5% 4

4

Пациенти, които не се повлияват достатъчно или са неподходящи за некортикостероидна терапия (до
4
3 инжекции анти – VEGF лекарствени продукти

5

Липса на изключващи критерии по точка Г 5

1

медицинска документация с описание на анамнестичните данни, клиничната симптоматика и еволютивния ход
попълнена таблица 2 от приложение 2 - необходимите изследвания и прегледи от специалист, посочени в таблица 2 на
приложение 2 задължително се представят на оригинални бланки (или заверени и подписани копия) или са отразени в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването
3
решение на специализирана комисия по АПр №38 с ясна мотивация за необходимостта от започване на лечението
4
амбулаторен лист от последния преглед при наблюдаващия специалист
5
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1А на настоящите изисквания
2

Г. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества
Активна очна или периокуларна инфекция или съмнение за такава, включително
повечето вирусни заболявания на роговицата и конюнктивата, което включва активен кератит
вследдствие на епителен херпес симплекс (дендритен кератит), ваксиния, варицела,
микобактериални инфекции и гъбични заболявания
Напреднала глаукома, която не може да бъде овладяна в достатъчна степен само с лекарствени
продукти
Афакични очи с разкъсана задна капсула на лещата
Очи с вътреочна леща в предната камера (ACIOL), фиксирани към ириса или през склерата
вътреочни лещи и разкъсана задна капсула на лещата
Деца и юноши на възраст под 18 години
Бременност и лактация – относителен изключващ критерий. Преценката полза/риск от лечението
се осъществява от специализираната комисия за всеки конкретен случай и се посочва в
експертното решение.

Отговаря на критериите за започване на
лечението с

…………………………

в доза

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

подписи на членовете на комисията: .......................................
.....................................
.....................................
.....................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

4

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1   
ПРИЛОЖЕНИЕ 1А

ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА КОРТИКОСТЕРОИДНО ЛЕЧЕНИЕ
ПРИ ПАЦИЕНТИ С РЕТИНАЛНА ВЕНОЗНА ОКЛУЗИЯ И ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ С МАКУЛЕН ЕДЕМ

(Dexamethasone)

Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и
задължително придружава настоящото приложение.

Д. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)

МКБ H34.8, H36.0
1

2

Оценка на терапевтична ефективност от проведеното лечение

1, 2, 3

Подходящи за повторно лечение са пациенти, при които след първата апликация са имали
минимум 50 µm редукция на централната фовейна дебелина, измерена с ОСТ и /или подобрение
на ЗО с поне един ред, измерено по Snellen или 5 букви по ETDRS 1, 2

3

Диабетна ретинопатия с контролиран диабет и HbA1c <8,5% 2

4

Липса на изключващи критерии по точка Е

4

1

медицинска документация с отразяване на ефекта на основната терапия, която е провеждана до момента
2
попълнена таблица 2 от приложение 2 - необходимите изследвания и прегледи от специалист, посочени в таблица 2 на
приложение 2 задължително се представят на оригинални бланки (или заверени и подписани копия) или са отразени в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването
3
решение на специализирана комисия по АПр №38 с отразена ефективност от провежданото лечение и необходимостта от
продължаване на терапията
4
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1А на настоящите изисквания

Е. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО)
1. Пациенти без подобрение на ЗО и централна фовейна дебелина
2. Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества
3. Активна очна или периокуларна инфекция или съмнение за такава, включително повечето
вирусни заболявания на роговицата и конюнктивата, което включва активен кератит вследдствие
на епителен херпес симплекс (дендритен кератит), ваксиния, варицела, микобактериални
инфекции и гъбични заболявания
4. Напреднала глаукома, която не може да бъде овладяна в достатъчна степен само с лекарствени
продукти
5. Афакични очи с разкъсана задна капсула на лещата
6. Очи с вътреочна леща в предната камера (ACIOL), фиксирани към ириса или през склерата
вътреочни лещи и разкъсана задна капсула на лещата
7. Деца и юноши на възраст под 18 години
8. Бременност и лактация – относителен изключващ критерий. Преценката полза/риск от лечението
се осъществява от специализираната комисия за всеки конкретен случай и се посочва в
експертното решение.
Отговаря на критериите за продължаване
на лечението с

………………………………

в доза

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

подписи на членовете на комисията: ........................................
.....................................
.....................................
.....................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

5

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 98
ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б

ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА АНТИНЕОВАСКУЛАРИЗИРАЩО
ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ВЛАЖНА ФОРМА НА МАКУЛНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ВЪЗРАСТТА

(Aflibercept)

Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и
задължително придружава настоящото приложение.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ВЛАЖНА ФОРМА НА МАКУЛНА
ДЕГЕНЕРАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ВЪЗРАСТТА (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
МКБ H35.3
1

Наличие на активна форма на неоваскуларизация, дължаща се на макулна дегенерация
1, 2, 3
свързана с възрастта
1, 2, 3

Потвърдена диагноза с:
1. изследване на зрителна острота за близо и далече (20/200-20/30 по Snellen или ETDRS)

2

2.

тест на AMSLER за наличие на метаморфопсии

3.

измерване на вътреочно налягане

4.

изследване на преден и заден очен сегмент

5.

флуоресцеинова ангиография (ФА)

6.

оптична кохерентна томография (ОСТ)

3

Пациенти, които имат нарушение на
неоваскуларизация, дължаща се на МДСВ 4

4

Липса на изключващи критерии по точка В

зрението

вследствие

на

активна

форма

на

5

1

медицинска документация с описание на анамнестичните данни, клиничната симптоматика и еволютивния ход
попълнена таблица 2 от приложение 2 - необходимите изследвания и прегледи от специалист, посочени в таблица 2 на
приложение 2 задължително се представят на оригинални бланки (или заверени и подписани копия) или са отразени в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването
3
решение на специализирана комисия по АПр №38 с ясна мотивация за необходимостта от започване на лечението
4
амбулаторен лист от последния преглед при наблюдаващия специалист
5
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1Б на настоящите изисквания
2

Б. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества
Активна очна или периокуларна инфекция или съмнение за такава, включително
повечето вирусни заболявания на роговицата и конюнктивата, което включва активен кератит
вследдствие на епителен херпес симплекс (дендритен кератит), ваксиния, варицела,
микобактериални инфекции и гъбични заболявания
Активно вътреочно възпаление
Наличие на трайно увреждане на макулата – фиброза, атрофия, доминираща географска
атрофия
Деца и юноши на възраст под 18 години
Бременност и лактация – относителен изключващ критерий. Преценката полза/риск от лечението
се осъществява от специализираната комисия за всеки конкретен случай и се посочва в
експертното решение.

Отговаря на критериите за започване на
лечението с

…………………………

в доза

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

подписи на членовете на комисията: .......................................
.....................................
.....................................
.....................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3   
ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б

ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА АНТИНЕОВАСКУЛАРИЗИРАЩО
ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ВЛАЖНА ФОРМА НА МАКУЛНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ВЪЗРАСТТА

(Aflibercept)

Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и
задължително придружава настоящото приложение.

В. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)

МКБ H35.3
1, 2, 3

1

Оценка на терапевтична ефективност от проведеното лечение

2

Продължаване на лечение след първата апликация и постигнат терапевтичен ефект (минимум 50
µm редукция на централната фовейна дебелина, измерена с ОСТ и /или подобрение на ЗО с поне
един ред, измерено по Snellen или 5 букви по ETDRS или намаление на метаморфопсиите) или
1, 2
поддържащо лечение с оглед задържане на постигнатия резултат или рецидив

3

Липса на изключващи критерии по точка Г 4

1

медицинска документация с отразяване на ефекта на основната терапия, която е провеждана до момента
попълнена таблица 2 от приложение 2 - необходимите изследвания и прегледи от специалист, посочени в таблица 2 на
приложение 2 задължително се представят на оригинални бланки (или заверени и подписани копия) или са отразени в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването
3
решение на специализирана комисия по АПр №38 с отразена ефективност от провежданото лечение и необходимостта от
продължаване на терапията
4
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1Б на настоящите изисквания
2

Г. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО)
1. Пациенти без подобрение на ЗО и централна фовейна дебелина
2. Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества
3. Активна очна или периокуларна инфекция или съмнение за такава, включително повечето
вирусни заболявания на роговицата и конюнктивата, което включва активен кератит вследдствие
на епителен херпес симплекс (дендритен кератит), ваксиния, варицела, микобактериални
инфекции и гъбични заболявания
4. Намаление на зрителната острота в сравнение с тази преди започване на лечението, която не се
дължи на други фактори
5. Активно вътреочно възпаление
6. Нова субретинална хеморагия, включваща центъра на фовеята или разширяване на
предшестваща такава
7. Деца и юноши на възраст под 18 години
8. Бременност и лактация – относителен изключващ критерий. Преценката полза/риск от лечението
се осъществява от специализираната комисия за всеки конкретен случай и се посочва в
експертното решение.

Отговаря на критериите за продължаване
на лечението с

………………………………

в доза

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

подписи на членовете на комисията: ........................................
.....................................
.....................................
.....................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 98
ПРИЛОЖЕНИЕ 1В

ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА АНТИНЕОВАСКУЛАРИЗИРАЩО
ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ С МАКУЛЕН ЕДЕМ

(Aflibercept)

Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и
задължително придружава настоящото приложение.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ С МАКУЛЕН
ЕДЕМ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
МКБ H36.0
1

Наличие на нетракционен диабетен макулен едем 1, 2, 3
Потвърдена диагноза с: 1, 2, 3
1. изследване на зрителна острота за близо и далече (20/200-20/30 по Snellen или ETDRS)

2

2.

измерване на вътреочно налягане

3.

изследване на преден и заден очен сегмент

4.

флуоресцеинова ангиография (ФА)

5.

оптична кохерентна томография (ОСТ)

3

Диабетна ретинопатия с контролиран диабет и HbA1c <8,5%

4

Липса на изключващи критерии по точка В 5

4

1

медицинска документация с описание на анамнестичните данни, клиничната симптоматика и еволютивния ход
попълнена таблица 2 от приложение 2 - необходимите изследвания и прегледи от специалист, посочени в таблица 2 на
приложение 2 задължително се представят на оригинални бланки (или заверени и подписани копия) или са отразени в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването
3
решение на специализирана комисия по АПр №38 с ясна мотивация за необходимостта от започване на лечението
4
амбулаторен лист от последния преглед при наблюдаващия специалист
5
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1Б на настоящите изисквания
2

Б. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества
Активна очна или периокуларна инфекция или съмнение за такава, включително
повечето вирусни заболявания на роговицата и конюнктивата, което включва активен кератит
вследдствие на епителен херпес симплекс (дендритен кератит), ваксиния, варицела,
микобактериални инфекции и гъбични заболявания
Активно вътреочно възпаление
Наличие на тракционно увреждане на макулата
Деца и юноши на възраст под 18 години
Бременност и лактация – относителен изключващ критерий. Преценката полза/риск от лечението
се осъществява от специализираната комисия за всеки конкретен случай и се посочва в
експертното решение.

Отговаря на критериите за започване на
лечението с

…………………………

в доза

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

подписи на членовете на комисията: .......................................
.....................................
.....................................
.....................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

8
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5   
ПРИЛОЖЕНИЕ 1В

ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА АНТИНЕОВАСКУЛАРИЗИРАЩО
ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ С МАКУЛЕН ЕДЕМ

(Aflibercept)

Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и
задължително придружава настоящото приложение.

В. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)

МКБ H36.0
1

Оценка на терапевтична ефективност от проведеното лечение 1, 2, 3

2

Продължаване на лечение след първата апликация и постигнат терапевтичен ефект (минимум 50
µm редукция на централната фовейна дебелина, измерена с ОСТ и /или подобрение на ЗО с поне
един ред, измерено по Snellen или 5 букви по ETDRS) или поддържащо лечение с оглед задържане
1, 2
на постигнатия резултат или рецидив

3

Диабетна ретинопатия с контролиран диабет и HbA1c <8,5% 2

4

Липса на изключващи критерии по точка Г

4

1

медицинска документация с отразяване на ефекта на основната терапия, която е провеждана до момента
попълнена таблица 2 от приложение 2 - необходимите изследвания и прегледи от специалист, посочени в таблица 2 на
приложение 2 задължително се представят на оригинални бланки (или заверени и подписани копия) или са отразени в епикриза
с давност до 1 месец преди кандидатстването
3
решение на специализирана комисия по АПр №38 с отразена ефективност от провежданото лечение и необходимостта от
продължаване на терапията
4
удостоверява се с подписите на членовете на комисията в приложение 1Б на настоящите изисквания
2

Г. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО)
1. Пациенти без подобрение на ЗО и централна фовейна дебелина
2. Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества
3. Активна очна или периокуларна инфекция или съмнение за такава, включително повечето
вирусни заболявания на роговицата и конюнктивата, което включва активен кератит вследдствие
на епителен херпес симплекс (дендритен кератит), ваксиния, варицела, микобактериални
инфекции и гъбични заболявания
4. Намаление на зрителната острота в сравнение с тази преди започване на лечението, която не се
дължи на други фактори
5. Активно вътреочно възпаление
6. Деца и юноши на възраст под 18 години
7. Бременност и лактация – относителен изключващ критерий. Преценката полза/риск от лечението
се осъществява от специализираната комисия за всеки конкретен случай и се посочва в
експертното решение.

Отговаря на критериите за продължаване
на лечението с

………………………………

в доза

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

подписи на членовете на комисията: ........................................
.....................................
.....................................
.....................................
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I. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ

Таблица 1

1. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, включени в Приложение 1 на ПЛС, които НЗОК заплаща в
съответствие с действащите нормативни документи.
INN

DEXAMETHASONE

DDD/Терапевтичен курс


еднократно интравитреално в едното око за 6 месечен срок

интравитреално в едното око на 28 дни, последвани от
апликации по схема
Забележка: НЗОК заплаща до два терапевтични курса с Дексаметазон 700 μg за едногодишен период.


AFLIBERCEPT

2.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ:

Таблица 2

Показатели и изследвания
Проверка на визуса
Вътреочно налягане (ВОН)
Състояние на ирис
Състояние на леща
Състояние на заден полюс
Състояние на периферия на ретината
Оптична кохерентна томография (ОСТ)
Флуоресцеинова ангиография (ФА)
ПКК + ДКК
Кръвна захар (само за МКБ H36.0)
Гликиран хемоглобин (само за МКБ H36.0)
Консултация с ендокринолог - по преценка
Консултация с кардиолог - по преценка

Период на лечение
При започване

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

На 1-ия месец

На 4-ия месец

На 6-ия месец

х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х

х

Изследванията се представят на оригинални бланки или заверени копия с подпис и печат на ЛЗ (при наличие на
хоспитализация с давност до 1 месец преди кандидатстването се прилага заверено копие от епикриза с номер ИЗ)

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възрастовата граница се изчислява в навършени години - т.е. включително към датата на издаване на
протокола от специализираната комисия.
2. При назначаване на терапия по протокол задължително се съобразяват възрастовите ограничения, съгласно
кратката характеристика на съответния лекарствен продукт, утвърдена по реда на ЗЛПХМ.
3. НЗОК не заплаща лечение извън указаната възрастова граница в кратката характеристика на продукта.
4. НЗОК не заплаща лечение с дози над максимално разрешените по кратка характеристика на продукта.
5. В случай на настъпила подозирана нежелана лекарствена реакция, лекарят уведомява ИАЛ по реда на чл. 184
от ЗЛПХМ. Копие от съобщението се прилага към медицинската документация на ЗОЛ при кандидатстване за
лечение.
6. СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОМИСИЯ издава Решение след проведена Амбулаторна процедура № 38 „Определяне
на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи
лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО“ на основание чл. 53 и чл. 309 от Национален рамков договор за
медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз за 2020-2022г.
(обн., ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г.) и предоставена от ЗОЛ медицинска документация. Специализираната комисия
съхранява един екземпляр от Решението, съхранява втори екземпляр на протокола/и, всички необходими
документи за издаването му и копие от приложение 1 на настоящите изисквания, попълнено по съответната точка и
подписано от членовете на специализираната комисия.
Настоящите изисквания са утвърдени от управителя на НЗОК след Решение № РД-НС-128/27.10.2021 г. на
Надзорния съвет на НЗОК и предварително съгласуване с БЛС., на основание чл.52, ал.8 във вр. с ал.6 от
Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Изискванията
влизат в сила от датата на обнародването им в „Държавен вестник.“ и отменят действащите изисквания, в
сила от 1 април 2021г. на основание решение № РД-НС-04-37/19.03.2021г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ / ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
ЛЕЧЕНИЕТО С ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

..................................................................................................................
Аз долуподписаният/ата ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
след като се запознах с цялата ми предоставена информация
продукт..............................................................................................................

и целта на лечението с лекарствения
и след като получих изчерпателни

отговори на поставените от мен въпроси, декларирам че:
1.

Ще спазвам препоръчаната ми схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.

2.

Редовно ще се явявам на контролни прегледи и няма да променям самоволно или под друго внушение
назначената ми терапия.

3.

При преустановяване на лечението по причини, непроизтичащи от решението на Комисията за
експертизи в РЗОК и/или Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО, ще уведомя незабавно личния си лекар и РЗОК
и ще върна в РЗОК последния протокол, по който съм получавал/а лекарствения продукт.

4.

При неспазване на посочените условия лечението ми с упоменатия лекарствен продукт ще бъде
прекратено и няма да имам претенции към НЗОК.

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

Декларатор:..........................................................................
(име, презиме и фамилия)
Подпис:............................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1813
от 12 ноември 2021 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол
във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за
публичните предприятия и контрол и протоколно
решение № 6619 от 12.11.2021 г. на Изпълнителния
съвет Агенцията за публичните предприятия и
контрол открива процедура за приватизационна
продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управле
ние на областния управител на област Габрово,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
65927.501.5304 с площ от 18 551 кв. м, намиращ се
в местността Коджа кър, гр. Севлиево, община
Севлиево, област Габрово.

7128

Изпълнителен директор:
П. Александрова

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 450
от 22 октомври 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, одобр ява
изменение на общ устройствен план на община
Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол
№ 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Бла
гоевград, за имот с идентификатор 24367.116.4,
местност Ридо по кадастралната карта на с.
Дъбрава, община Благоевград, с цел предвиждане
на предимно производствена устройствена зона
„Пп“ с устройствени показатели:
Височина на застрояване – до 10 м;
Максимална стойност на Кинт. – 2,5;
Плътност на застрояване – макс. 60 %;
Минимална озеленена площ – 20 %.

7117

Председател:
Р. Тасков

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 622
от 28 октомври 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК,
чл. 3, ал. 6 от Наредбата за анализите на правното
състояние и приватизационните оценки и чл. 5,
ал. 3, т. 7 от Наредбата за възлагане извършва
нето на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представител
ство, или на дейности, свързани с функциите по
Закона за публичните предприятия, Общинският
съвет – Горна Оряховица, реши:

ВЕСТНИК
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1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в иму
ществото на общински търговски дружества:
урегулиран поземлен имот I – за общ. обор,
кв. 61а по плана на с. Паисий, община Горна
Оряховица, с площ 2320 кв. м заедно с постро
ения в него обор със ЗП 104 кв. м съгласно АОС
№ 1292 от 3.07.2002 г.
2. Забранява се извършването на разпореди
телни сделки с дълготрайните активи, сключ
ването на договори за придобиване на дялово
участие, за наем, съвместна дейност, за кредит,
за обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения освен с разрешение
на Общинския съвет – Горна Оряховица.
3. Възлага на кмета на общината да проведе
процедура по изготвяне на правен анализ, ин
формационен меморандум и приватизационна
оценка за обект: урегулиран поземлен имот
I – за общ. обор, кв. 61а по плана на с. Паисий,
община Горна Оряховица, с площ 2320 кв. м за
едно с построения в него обор със ЗП 104 кв. м
съгласно АОС № 1292 от 3.07.2002 г. чрез пряко
договаряне в съответствие с Наредбата за въз
лагане на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представи
телство, или на дейности, свързани с функциите
по Закона за публичните предприятия.
4. Кметът на общината да удостовери верността
на информацията, съдържаща се в анализа на
правното състояние.

7133

Председател:
Д. Костадинов

150. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурс в област на висшето образование
8. Изкуства, професионално направление 8.4.
Театрално и филмово изкуство, научна специ
алност „Театрознание и театрално изкуство“ за
професор (сценография) – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. За ин
формация: тел. 02/9231 225, 9231 275, подаване на
документи – София, ул. Г. С. Раковски № 108А,
ет. 3, стая № А303.
7130
118. – Централната лаборатория по приложна
физика (ЦЛПФ) – Пловдив, при БАН – София,
обявява конкурс за професор по професионално
направление 4.1. Физически науки, специалност
„Физика на кондензираната материя“ – един, със
срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в канцеларията на ЦЛПФ – 4000
Пловдив, бул. Санкт Петербург № 61, ет. 3, тел.
032/63-50-19.
7106
616. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 507 от
протокол № 21 от 10.11.2021 г. на Общинския
съвет – Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен
план за обект „Външно ел. захранване на склад
за селскостопанска продукция в поземлен имот
с идентификатор 51500.56.57 по кадастралната
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карта на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато“,
подобект: „Кабели 0,4 kV“. Трасето на кабела
започва от съществуващ комбиниран шкаф в
ПИ 51500.56.44 с площ 7572 кв. м, с вид терито
рия „земеделска“ и начин на трайно ползване
„за селскостопански, горски, ведомствен път“,
публична общинска собственост, преминава през
имота и достига до границата на ПИ 51500.56.57
по КК на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато.
Дължината на трасето е 37,60 м в земеделска
територия и попада в ПИ 51500.56.44 по КК на
гр. Несебър, м. Инджекьойско блато. Определена
е сервитутна граница на 0,60 м от двете страни
спрямо оста на трасето на кабела. Площите с
ограничение са 48,32 кв. м в ПИ 51500.56.44 по
КК на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
7096
616а. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 508 от
протокол № 21 от 10.11.2021 г. на Общинския съ
вет – Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен план
за обект „Външно ел. захранване на двуетажна
жилищна сграда и заведение за бързо хранене в
поземлен имот с идентификатор 51500.83.33 по
КК на гр. Несебър, м. Кокалу“, подобект: „Кабе
ли 0,4 kV“. Трасето на кабела започва от БКТП
„Артур 2“ в ПИ 51500.83.54 по КК на гр. Несе
бър, м. Кокалу – урбанизирана територия, като
дължината на трасето се измерва от границата
на ПИ 51500.83.54, продължава в ПИ 51500.83.51
с площ 3101 кв. м, вид територия „земеделска“
и НТП „за селскостопански, горски, ведомствен
път“, публична общинска собственост, и достига
до границата на ПИ 51500.83.33 по КК на гр. Не
себър, м. Кокалу. Дължината на трасето е 22,36 м
изцяло в ПИ 51500.83.51 – земеделска територия.
Определен е сервитут 0,80 м от страната на имо
тите и 0,60 м от страната на пътя спрямо оста
на трасето на кабела. Площите с ограничение са
31,02 кв. м в ПИ 51500.83.51 по КК на гр. Несебър,
м. Кокалу. Решението може да бъде оспорено в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Бургас.
7097
616б. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 509 от
протокол № 21 от 10.11.2021 г. на Общинския
съвет – Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен
план за обект „Външно ел. захранване на жи
лищни сгради в поземлен имот с идентификатор
51500.18.6 по кадастралната карта на гр. Несебър,
м. Бостанлъка“, подобект: „Кабели 0,4 kV“. Трасето
на кабелите започва от БКТП „Бостанлъка 2“ в
ПИ 51500.17.45, преминава през ПИ 51500.21.39 с
площ 13 604 кв. м, с вид територия „земеделска“,
и начин на трайно ползване „за селскостопански,
горски, ведомствен път“, публична общинска
собственост, до ново ТЕПО на границата на ПИ
51500.18.6 по КК на гр. Несебър, м. Бостанлъка.
Дължината на трасето е 98,90 м в ПИ 51500.21.39
по КК на гр. Несебър, м. Бостанлъка. Определена
е сервитутна граница на 0,80 м от двете страни
спрямо оста на трасето на кабела. Площите с
ограничение са 158,23 кв. м в ПИ 51500.21.39 по
КК на гр. Несебър, м. Бостанлъка. Решението
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може да бъде оспорено в 30-дневен срок от об
народването в „Държавен вестник“ пред Адми
нистративния съд – Бургас.
7098
616в. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 511 от
протокол № 21 от 10.11.2021 г. на Общинския
съвет – Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен
план за обект „Външно ел. захранване на жи
лищна сграда с магазин за хранителни стоки
в поземлен имот с идентификатор 51500.76.34
по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Ко
калу“, подобект: „Кабели 20 kV“. Трасето на
кабела започва от кабелни муфи 20 kV в ПИ
51500.503.327 с НТП „за второстепенна улица“, вид
територия – урбанизирана, публична общинска
собственост, преминава през ПИ 51500.503.325
с НТП „за местен път“, вид територия – урба
низирана, публична общинска собственост; ПИ
51500.503.328 с НТП „за второстепенна улица“, вид
територия – урбанизирана, публична общинска
собственост; ПИ 51500.75.27 с НТП „за местен
път“, вид територия – територия на транспорта,
публична общинска собственост – като за тази
част от трасето поради трайното предназначение
на територията е изработен ПУП – план-схеми;
продължава през ПИ 51500.76.41 с НТП „за
селскостопански, горски, ведомствен път“, вид
територия – земеделска, общинска собственост,
и завършва в нов БКТП в ПИ 51500.76.34 с НТП
„незастроен имот за жилищни нужди“, вид те
ритория – урбанизирана, частна собственост.
Дължината на трасето на кабела е 437,23 м,
като в земеделска територия е 140,56 м, а в ур
банизирана и транспортна територия – 296,67 м.
Площите с ограничение са 282,860 кв. м в ПИ
51500.76.41 с НТП „за селскостопански, горски,
ведомствен път“, вид територия – земеделска,
общинска собственост. Определен е сервитут
по 1 м от двете страни спрямо оста на трасето
на кабела. Решението може да бъде оспорено в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Бургас.
7099
616г. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 512 от
протокол № 21 от 10.11.2021 г. на Общинския
с ъве т – Несеб ър, е одобрено изменен ие на
ПУП – план-схеми за изграждане на линеен обект
„Външно ел. захранване на жилищна сграда с
магазин за хранителни стоки в поземлен имот с
идентификатор 51500.76.34 по кадастралната карта
на гр. Несебър, м. Кокалу“, подобект: „Кабели
20 kV“. Трасето на кабела започва от кабелни
муфи 20 kV в ПИ 51500.503.327 с площ 3884 кв. м,
с вид територия „урбанизирана“, с начин на
трайно ползване „за второстепенна улица“, пуб
лична общинска собственост, продължава в ПИ
51500.503.325 с площ 24 054 кв. м, с вид територия
„урбанизирана“, и начин на трайно ползване „за
местен път“, публична общинска собственост, през
ПИ 51500.503.328 с площ 10 779 кв. м, с вид тери
тория „урбанизирана“, и начин на трайно ползване
„за второстепенна улица“, публична общинска
собственост, преминава в ПИ 51500.75.27 с площ
12 131 кв. м, с вид територия „транспортна“ и на
чин на трайно ползване „за местен път“, публична
общинска собственост, през ПИ 51500.76.41 – като
за тази част от трасето е изработен ПУП – ПП,
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поради трайното предназначение на територията
„земеделска“ – до нов БКТП в ПИ 51500.76.34
с площ 1643 кв. м, с вид територия „урбанизи
рана“ и начин на трайно ползване „незастроен
имот за жилищни нужди“, частна собственост.
Дължината на трасето е 296,67 м в урбанизирана
и транспортна територия, като същото последо
вателно попада в следните имоти: 40,25 м в ПИ
51500.503.327; 60,76 м в ПИ 51500.503.325; 22,38 м
в ПИ 51500.503.328; 101,91 м в ПИ 51500.75.27 и
71,37 м в ПИ 51500.76.34 по КК на гр. Несебър.
Определена е сервитутна граница на 1 м от двете
страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите
с ограничение са общо 614,64 кв. м в транспортна
и урбанизирана територия, като попадат в следните
имоти: 77,07 кв. м в ПИ 51500.503.327; 119,40 кв. м
в ПИ 51500.503.325; 42,12 кв. м в ПИ 51500.503.328;
204,33 кв. м в ПИ 51500.75.27 и 171,72 кв. м
в ПИ 51500.76.34 по КК на гр. Несебър. Реше
нието може да бъде оспорено в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.
7100
616д. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 513 от
протокол № 21 от 10.11.2021 г. на Общинския
съвет – Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен
план за обект „КСН ТП „Инджекьой 3“ – муфи
с кабел СН ТП „Лоцман“ – ТП „Инджекьой 1“.
Трасето на кабела започва от кабелни муфи в ПИ
51500.56.44 с площ 7572 кв. м, с вид територия
„земеделска“ и начин на трайно ползване „за
селскостопански, горски, ведомствен път“, общин
ска собственост, и преминава в ПИ 51500.56.21 с
площ 1807 кв. м, с вид територия „земеделска“ и
начин на трайно ползване „за селскостопански,
горски, ведомствен път“, общинска собственост,
до ТП „Инджекьой 3“ в ПИ 51500.56.53 по КК
на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато. Дължи
ната на трасето на кабела е 51,62 м в земеделска
територия, като 0,74 м попадат в ПИ 51500.56.44
и 50,88 м попадат в ПИ 51500.56.21 по КК на
гр. Несебър, м. Инджекьойско блато. Определен
е сервитут по 1 м от двете страни спрямо оста
на трасето на кабела. Площите с ограничение са
общо 111,95 кв. м, като 5,94 кв. м попадат в ПИ
51500.56.44 и 106,01 кв. м попадат в ПИ 51500.56.21
по КК на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
7101
616е. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 514 от
протокол № 21 от 10.11.2021 г. на Общинския
съвет – Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен
план за обект „КСН ТП „Инджекьой 2“ – муфи
с кабел СН ТП „Лоцман“ – ТП „Инджекьой 1“.
Трасето на кабела започва от кабелни муфи в ПИ
51500.56.44 с площ 7572 кв. м, с вид територия
„земеделска“ и начин на трайно ползване „за
селскостопански, горски, ведомствен път“, общин
ска собственост, и преминава в ПИ 51500.56.23 с
площ 1607 кв. м, с вид територия „земеделска“ и
начин на трайно ползване „за селскостопански,
горски, ведомствен път“, общинска собственост,
до ТП „Инджекьой 2“ в ПИ 51500.56.37 по КК
на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато. Дължи
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ната на трасето на кабела е 84,39 м в земеделска
територия, като 1,33 м попадат в ПИ 51500.56.44
и 83,06 м попадат в ПИ 51500.56.23 по КК на
гр. Несебър, м. Инджекьойско блато. Определен
е сервитут по 0,6 м от двете страни спрямо оста
на трасето на кабела. Площите с ограничение са
общо 101,27 кв. м, като 1,60 кв. м попадат в ПИ
51500.56.44 и 99,67 кв. м попадат в ПИ 51500.56.23
по КК на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
7102
616ж. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 515 от
протокол № 21 от 10.11.2021 г. на Общинския
съвет – Несебър, е одобрен ПУП – план-схема за
обект на техническата инфраструктура „Уличен
водопровод“ за водоснабдяване на ПИ 39164.15.141
по КК на с. Кошарица, м. Сулуджана. Трасето
на уличния водопровод започва от съществуващ
водопровод в ПИ 39164.502.352 с площ 18 415 кв. м,
с предназначение на територията „транспортна“
и начин на трайно ползване „за местен път“,
публична общинска собственост, и продължава
в ПИ 39164.15.506 с площ 37 158 кв. м, с предназ
начение на територията „транспортна“, и начин
на трайно ползване „за местен път“, публична
общинска собственост, до ПИ 39164.15.141 по
КК на с. Кошарица. Трасето е с дължина 432,60
м, като 171,50 м попадат в ПИ 39164.502.352 и
261,10 м попадат в ПИ 39164.15.506 по КК на с.
Кошарица. Определя се сервитутна граница по
2 м от двете страни спрямо оста на трасето на
водопровода. Площите с ограничение са общо
1728 кв. м, от които 686 кв. м попадат в ПИ
39164.502.352 и 1042 кв. м в ПИ 39164.15.506 по
КК на с. Кошарица. Решението може да бъде
оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
7103
616з. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 516 от
протокол № 21 от 10.11.2021 г. на Общинския
съвет – Несебър, е одобрен проект за изменение
на ПУП – ПРЗ на к.к. Слънчев бряг – запад, в
частта му по отношение на УПИ II-361, идентичен
с поземлен имот с идентификатор 51500.507.107,
УПИ V-370, идентичен с поземлен имот с иден
тификатор 51500.507.104, УПИ VI-370, идентичен
с поземлен имот с идентификатор 51500.507.105,
УПИ VII-370, идентичен с поземлен имот с
идентификатор 51500.507.106, и част от улица,
представляваща поземлен имот с идентификатор
51500.507.109 по КК на гр. Несебър, в кв. 3802 по
ПУП на к.к. Слънчев бряг – запад, с който проект
УПИ II-361 (ПИ 51500.507.107) с площ 1054 кв. м,
УПИ V-360 (ПИ 51500.507.104) с площ 559 кв. м,
УПИ VI-370 (ПИ 51500.507.105) с площ 559 кв. м,
УПИ V-370 (ПИ 51500.507.106) с площ 559 кв. м
се обединяват, като към новообразувания имот
се придават 204 кв. м от улица, представляваща
ПИ 51500.507.109 с площ 3480 кв. м и се урегулира
УПИ II-697 с площ 2934 кв. м (в съответствие с
удостоверение №25-293431-26.11.2019 г. за приемане
на проект за изменение на КККР и скица-про
ект № 15-1077577-26.11.2019 г. от СГКК – Бургас),
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а площта на ПИ 51500.507.109 става 3276 кв. м.
Новообразуваният УПИ II-697 с площ 2934 кв. м
се отрежда „за апарт-хотел, басейн с пързалки и
трафопост“, въвежда се устройствена зона „Ок“ и
се установяват следните устройствени показатели
за УПИ II-697: плътност на застрояване – 30%,
Кинт. – 1,5, Н корниз – 15 м, минимално озеле
нена площ – 50%, и паркиране в границите на
имота, съгласно приложените чертежи и таблици
със съответните цветове, сигнатури, надписи и
размери, неразделна част от решението. Решението
може да бъде оспорено от заинтересованите лица
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Бургас.
7104
12. – Община гр. Нови пазар, област Шумен,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект
за частично изменение на ПУП – ПЗР (подро
бен устройствен план – план за застрояване и
регулация) и ПУП – ПУР (подробен устройствен
план – план за улична регулация) на кв. 161 по
плана на гр. Нови пазар, допуснат с Решение
№ 287-27 от 29.07.2021 г., като съгласно изготве
ния проект за частично изменение на плана на
ПУП – ПЗР се предвижда обединяване на съ
ществуващите УПИ V и VI в кв. 161 и съседните
им ПИ № 52009.31.3 и № 52009.31.4 в проектен
УПИ VI, като след обединяването им същият
се записва в кв. 199 по РП на гр. Нови пазар. С
ПУП – ПУР се премахват нереализирани улични
отсечки и УПИ XXXVI, XXXVII и XXXVIII,
като трасетата на уличната мрежа се поставят
в съответствие с реализираните улични отсечки
на място. Проектът е изложен в стая № 104 на
Община Нови пазар и заинтересованите могат да
се запознаят с него всеки работен ден. Съгласно
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица мо
гат да направят писмени възражения, искания
и предложения по плана до кмета на община
Нови пазар в едномесечен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“.
7134
13. – Община гр. Нови пазар, област Шумен,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е одобрен проект за
частично изменение на ПУП – ПЗР (подробен
устройствен план – план за застрояване и регу
лация) на кв. 177, 178 и 179 по плана на гр. Нови
пазар, допуснат с Решение № 304-29 от 30.09.2021 г.,
като съгласно одобрения проект за ЧИПР на
ПУП – ПЗР и ПУП – ПУР в кв. 177, 178 и 179
съществуващите УПИ I и II в кв. 177, УПИ I и
III в кв. 178 и УПИ II в кв. 179 се обособяват в
УПИ VIII в кв. 177 по РП на гр. Нови пазар и съ
ществуващите улици, обявени за частна общинска
собственост, са включени в УПИ. В проекта на
подробния устройствен план се включват улици
в обхват от о.к. 904 – о.к. 948 – о.к. 949 – о.к.
950 – о.к. 951 – о.к. 941 – о.к. 942 – о.к. 943 – о.к.
944 – о.к. 945 – о.к. 946 – о.к. 947 (част от ПИ
52009.504.25 по КК на гр. Нови пазар) с площ
2817 кв. м. Проектът е изложен в стая № 104 на
Община Нови пазар и заинтересованите могат да
се запознаят с него всеки работен ден. Съгласно
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, искания
и предложения по плана до кмета на община
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Нови пазар в 30-дневен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“.
7135
1. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на поземлен имот
с идентификатор 31174.39.127 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Кладница,
м. Краище, община Перник, като: 1. с плана за
регулация се прокарват пет нови улици с осови
точки (о.т.) 250-о.т. 251;  о.т. 252-253-о.т. 254-о.т.
255-о.т. 256-257-о.т. 258-259;  о.т. 258-260-о.т. 261262-о.т. 263-о.т. 264-о.т. 265; о.т.-255-о.т. 252-268-о.т.
269; о.т.-260-о.т. 266-о.т. 267-о.т. 269-270-о.т. 271-о.т.
265-о.т. 272-о.т. 273-о.т. 274-о.т. 275-о.т. 276-о.т.
277-о.т. 278-о.т. 279-о.т. 280-о.т. 277; образуват се
нови квартали с нови урегулирани поземлени
имоти при условията на чл. 16 от ЗУТ, както
следва: кв. 40 с УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ
IV, УПИ V, УПИ VI и УПИ VII; кв. 41 с УПИ I,
УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V и УПИ VI;
кв. 42 с УПИ I, УПИ II, УПИ III – „За трафо
пост“; кв. 43 с УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ
IV, УПИ V и УПИ VI; кв. 44 с УПИ I, УПИ II,
УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI – „За об
служващи дейности“, УПИ VII; УПИ VIII, УПИ
IX, УПИ X и УПИ XI; 2. с плана за застрояване
се определят зони за свободно застрояване в
новообразуваните урегулирани поземлени имо
ти с показатели за нискоетажно застрояване и
рекреационна устройствена зона за вилен отдих
(Ов); ситуират се петна за застрояване в УПИ
III – „За трафопост“, кв. 42, и в УПИ VI – „За
обслужващи дейности“, кв. 44. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация – Перник, ет. 12,
стая № 6, сл. тел. № 076/684-260.
7105
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите соб
ственици в м. Стража, землището на гр. Плевен,
че е изработен проект за: подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техни
ческата инфраструктура за прокарване на трасета
на електропровод, водопровод и канал до ПИ
с идентификатор 56722.701.2488, намиращ се в
местността Стража в землището на гр. Плевен.
Проектът се намира в стая № 98 на общината и
може да бъде прегледан в дните от понеделник
до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от деня на
обнародване на обявлението в „Държавен вест
ник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до информационния център при Община
Плевен – зала „Катя Попова“.
7147
8. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 611, прието с протокол № 10 от
22.10.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об
ласт Пловдив, е одобрен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
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за обект „Нова въздушна кабелна линия 1 kV за
външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в
УПИ 49.40 – жил. застр., съответстващ на ПИ с
ид. 47295.49.40, масив 49, местност Текерлека по
кадастралната карта на с. Марково“. Проектно
то трасе на въздушната линия преминава през
поземлен имот с идентификатор 47295.49.33 по
кадастралната карта на с. Марково, община „Ро
допи“, и през поземлени имоти с идентификатори
59032.23.203, 59032.23.204, 59032.25.39, 59032.25.201,
59032.501.1502 и 59032.501.1585 по кадастралната
карта на с. Първенец, община „Родопи“. Общата
дължина на трасето е 374 м съгласно приложени
те ПУП – ПП, регистър на засегнатите имоти и
обяснителна записка, изработени от лицензиран
проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
7118
12. – Община „Родопи“, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 618, прието с протокол № 10
от 22.10.2021 г. на Общинск и я съвет „Родо
пи“ – област Пловдив, е одобрен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обекти „Кабелна линия 20 kV“
и „Трасе на водопровод PE-HD ∅ 90“ за УПИ
51.7 – жил. стр., общественообслужваща и търгов
ска дейност, съответстващ на ПИ с ид. 47295.51.7,
местност Пичковец по кадастралната карта на
с. Марково. Проектните трасета преминават през
поземлени имоти с идентификатори 47295.49.36,
47295.51.45 и 47295.51.46 по кадастралната карта
на с. Марково, община „Родопи“. Дължината на
трасето на кабелната линия 20 kV е 64,35 м, а
на водопровода – 73,56 м съгласно приложените
ПУП – ПП, регистър на засегнатите имоти и
обяснителна записка, изработени от лицензиран
проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
7125
17. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 617, прието с протокол № 10 от
22.10.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“, област
Пловдив, е одобрен проект на подробен устрой
ствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
обект „Трасе за кабелна линия 1 kV“ и „Трасе на
водопровод PE-HD ∅ 90“ за ПИ с ид. 60.13, мест
ност Черешова градина по кадастралната карта на
с. Марково. Проектните трасета преминават през
поземлени имоти с идентификатори 47295.60.51 и
47295.60.68 по кадастралната карта на с. Марко
во, община „Родопи“. Дължината на трасето на
ел. трасето е 39,77 м, а на водопровода – 11,28 м,
съгласно приложените ПУП – ПП, регистър на
засегнатите имоти и обяснителна записка, изра
ботени от лицензиран проектант. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“,
област Пловдив.
7124
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18. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 616, прието с протокол № 10 от
22.10.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об
ласт Пловдив, е одобрен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект „Нова кабелна линия 1 kV за външно
ел. захранване на „Складова база за промишлени
стоки“ в УПИ I-030251 – склад за промишлени
стоки, канцеларски и опаковъчни материали,
съответстващ на ПИ с ид. 06077.30.251, масив 30,
местност Нешовица по кадастралната карта на
землище с. Браниполе“. Проектното трасе пре
минава през поземлени имоти с идентификатори
06077.30.175 и 06077.30.252 по кадастралната карта
на землище с. Браниполе, община „Родопи“. Дъл
жината на трасето е 92 м съгласно приложените
ПУП – ПП, регистър на засегнатите имоти и
обяснителна записка, изработени от лицензиран
проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
7123
28. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 614, прието с протокол № 10 от
22.10.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об
ласт Пловдив, е одобрен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект „Нова кабелна линия 1 kV за външно
ел. захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ
019066-IV – жил. застр., съответстващ на ПИ с
ид. 31036.19.122, масив 19, местност Османица по
кадастралната карта на землище с. Златитрап“.
Проектното трасе преминава през поземлени
имоти с идентификатори 31036.19.105 и 31036.19.117
по кадастралната карта на землище с. Златитрап,
община „Родопи“. Дължината на трасето е 51 м
съгласно приложените ПУП – ПП, регистър на
засегнатите имоти и обяснителна записка, изра
ботени от лицензиран проектант. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родо
пи“ – област Пловдив.
7121
38. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 613, прието с протокол № 10 от
22.10.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об
ласт Пловдив, е одобрен проект на подробен ус
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. захранване
на „Мобилни гатери – близнаци – 6 броя“ в ПИ
с ид. 06077.30.3, местност Нешовица по кадас
тралната карта на землище с. Браниполе“. Про
ектното трасе преминава през поземлени имоти
с идентификатори 06077.30.143 и 06077.30.904 по
кадастралната карта на землище с. Браниполе,
община „Родопи“; дължината на трасето е 214 м
съгласно приложените ПУП – ПП, регистър на
засегнатите имоти и обяснителна записка, изра
ботени от лицензиран проектант. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
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в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родо
пи“ – област Пловдив.
7120
88. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 620, прието с протокол № 10 от
22.10.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об
ласт Пловдив, е одобрен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект „Външно кабелно електрозахранване
на „Търговско-складова база“ в УПИ I-009230,
масив 9, съответстващ на ПИ с ид. 06447.9.265,
местност Османова могила по кадастралната
карта на землище с. Брестник“. Проектното
трасе преминава през поземлени имоти с иден
тификатори 06447.9.229, 06447.9.192 и 06447.9.266
по кадастралната карта на землище с. Брестник,
община „Родопи“. Дължината на трасето е 149 м
съгласно приложените ПУП – ПП, регистър на
засегнатите имоти и обяснителна записка, изра
ботени от лицензиран проектант. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родо
пи“ – област Пловдив.
7127
98. – Община „Родопи“, област Пловдив, на ос
нование чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Реше
ние № 612, прието с протокол № 10 от 22.10.2021 г.
на Общинския съвет „Родопи“ – област Плов
див, е одобрен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Външно кабелно електрозахранване на „Две
складови бази с административна част“ в УПИ
9.301 – магазин и склад за мебели, съответстващ
на ПИ с и.д. 06447.9.301, и УПИ 9.302 – магазин
и склад за мебели, съответстващ на ПИ с и.д.
06447.9.302, масив 39, местност Османова могила
по кадастралната карта на землище с. Брестник“.
Проектното трасе преминава през поземлени
имоти с идентификатори 06447.9.293, 06447.9.296,
06447.9.307, 06447.9.191, 06447.9.189 и 06447.9.300
по кадастралната карта на землище с. Брестник,
община „Родопи“. Дължината на трасето е 227 м
съгласно приложените ПУП – ПП, регистър на
засегнатите имоти и обяснителна записка, изра
ботени от лицензиран проектант. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родо
пи“ – област Пловдив.
7119
508. – Община „Родопи“, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 615, прието с протокол № 10 от
22.10.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об
ласт Пловдив, е одобрен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект „Нова кабелна линия 1 kV за външно
ел. захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ
12.2100 – жил. застр., съответстващ на ПИ с ид.
03304.12.2100, масив 12, местност Текнето по
кадастралната карта на землище с. Белащица“.
Проектното трасе преминава през поземлени имо
ти с идентификатори 03304.12.1933, 03304.12.224 и
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03304.12.2102 по кадастралната карта на землище
с. Белащица, община „Родопи“. Дължината на
трасето е 68 м съгласно приложените ПУП – ПП,
регистър на засегнатите имоти и обяснителна
записка, изработени от лицензиран проектант.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решени
ето подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Ад
министративния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет „Родопи“ – област Пловдив.
7122
998. – Община „Родопи“, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 619, прието с протокол № 10 от
22.10.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об
ласт Пловдив, е одобрен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект „Нова кабелна линия 1 kV за външно
ел. захранване на „Жилищна сграда с гараж“ в
УПИ 12.2047 – жил.стр., съответстващ на ПИ
с ид. 03304.12.2047; „Жилищна сграда“ в УПИ
I-012829 – жил. стр., съответстващ на ПИ с
ид. 03304.12.1978; „Жилищна сграда“ в УПИ
II- 012829 – ж ил.ст р., съответстващ на ПИ с
ид. 03304.12.1979, и „Жилищна сграда“ в УПИ
III-012829 – жил.стр., съответстващ на ПИ с ид.
03304.12.1980, масив 12, местност Горни грамади
по кадастралната карта на землище с. Белащица“.
Проектното трасе преминава през поземлени
имоти с идентификатори 03304.12.247, 03304.12.253,
03304.12.1943, 03304.20.46, 03304.20.50 и 03304.20.51
по кадастралната карта на землище с. Белащица,
община „Родопи“. Дължината на трасето е 289 м
съгласно приложените ПУП – ПП, регистър на
засегнатите имоти и обяснителна записка, изра
ботени от лицензиран проектант. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родо
пи“ – област Пловдив.
7126
61. – Община Сопот на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата инфра
структура извън границите на урбанизираните
територии – трасе за транспортен достъп чрез
път с трайна настилка до ПИ с идентификатор
68080.463.532, м. Борова гора по КККР на гр.
Сопот. Трасето на пътя е с дължина 64,8 м,
започва от границата на ПИ с идентификатор
68080.465.263 с начин на трайно ползване – местен
път, публична общинска собственост, преминава
през ПИ с идентификатор 68080.262.934 с начин
на трайно ползване – друг вид дървопроизводи
телна гора, държавна частна собственост. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на Община
Сопот и да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7129
106. – Община Троян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план за застрояване и
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регулация за частично изменение на застрои
телния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за
ЧИЗРП) за имоти с идентификатори 20300.350.8157
и 20300.350.8158 по кадастралната карта на с.
Дебнево, парцел VII – „За търговия“, кв. 33,
по застроителния и регулационен план на с.
Дебнево, като за имотите се обособят УПИ
I-8158, отреден „За обществено обслужване“, и
УПИ II-8157, отреден „За услуги“, в нов кв. 70.
Обособява се пешеходно преминаване за ПИ
20300.350.4142 и нов кв. 71 по плана на с. Деб
нево, община Троян. За имот с идентификатор
20300.350.4067 – ул. Девети септември, с начин
на трайно ползване – второстепенна улица, се
обособява улична регулация с  о.т. 1325-1323. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата
на Община Троян, ет. 2, стая № 31.
7148
7. – Община Трявна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и план за застрояване за частично изменение
на застроителния и регулационен план на с.
Престой, община Трявна, в обхват кв. 12, кв. 4 и
проектоулица с  о.т. 30-32-33-34-35. С ПУП – план
за регулация се предвижда отпадане на про
ектоулицата, в резултат на което се коригират
дворищно-регулационните линии на засегнатите
от изменението имоти – УПИ XVIII от кв. 4;
УПИ V-75, УПИ XIX-193, УПИ ХХ-194, УПИ
XXI-76,195, УПИ XV-77, УПИ XVI-78, УПИ XVII79 и УПИ XVIII-80 от кв. 12, като същите се
поставят в съответствие с имотните граници на
ПИ с пл. № 81 от кв. 4; пл. № 75, пл. № 193, пл.
№ 194, пл. № 195, пл. № 76, пл. № 77, пл. № 78,
пл. № 79, пл. № 80 от кв. 12 по кадастралния
план на с. Престой. Съгласно чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едно
месечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
7149
399. – Община с. Опан, област Стара Загора,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 198 по протокол № 21 от 27.10.2021 г.
на Общинския съвет – Опан, е одобрен проектът
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) извън границите на урбанизираните
територии за елементите на техническата ин
фраструктура за обект: „Изграждане на кабелна
захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стаци
онарна контролна единица АУЗПТ/СКТ АУЗПТ
№ 1089 на път III-503 „Симеоновград – Опан“ км
17+300, част от електронна система за събиране
на таксите за ползване на републиканската пътна
мрежа на база изминато разстояние за превозни
средства с обща технически допустима макси
мална маса над 3,5 т (тол) и на база време за
леки автомобили с обща технически допустима
максимална маса до 3,5 т (електронна винетка), с
трасе на кабелната линия, започващо от същест
вуващ последен стълб ниско напрежение, изв.
„Б“, трафопост „Мелница – с. В. Левски“, извод
СН „Васил Левски“, подстанция „Гълъбово“ и
завършва в АУПТ/СКТ № 1085, намираща се на
път III-503 „Симеоновград – Опан“ км 17+300, част
от тол системата. Общата дължина на проектното
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трасе е 149,00 л. м и е разположено в улица между  
о.т. 6 и  о.т. 140 по плана на с. Васил Левски, об
щина Опан, в близост до имот УПИ IX-439, кв. 1,
вид територия: публична общинска собственост:
ПИ № 10224.54.530, област Стара Загора, община
Опан, с. Васил Левски, собственост – държавна
публична, вид територия – територия на транс
порта, НТП – „за път от републиканската пътна
мрежа“. Стационарната контролна точка АУЗПТ/
СКТ № 1089 е инсталирана на третокласния път
III-503, част от РПМ.
7150
Административният съд – Варна, на основа
ние чл. 181 от АПК съобщава, че е направено
оспорване от Окръжната прокуратура – Варна,
срещу чл. 16, т. 1, чл. 17, 18 и 60 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – Провадия, приет с Решение № 6-89 от
27.02.2020 г. по протокол № 6 на Общинския
съвет – Провадия, изменен и допълнен с Реше
ние № 13-209 от 30.09.2020 г. по протокол № 13
на Общинския съвет – Провадия, и Решение
№ 15-252 от 17.11.2020 г. по протокол № 15 на
Общинския съвет – Провадия. По оспорването
е образувано адм. д. № 2446/2021 г., насрочено
за 20.01.2022 г. от 9 ч.
7143
Административният съд – Видин, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобща
ва, че е постъпило оспорване от зам. окръжен
прокурор в Окръжната прокуратура – Видин, на
разпоредбите на чл. 11, ал. 2, чл. 18, чл. 19, чл. 20,
ал. 2, чл. 60, ал. 5 и чл. 63, ал. 2 от Правилника за
организация и дейност на Общински съвет – Ново
село, неговите комисии и взаимодействие с об
щинската администрация за мандат 2019 – 2023 г.,
по което е образувано адм.д. № 231/2021 г. по
описа на Административния съд – Видин, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 18.01.2022 г. от 10 ч.
7136
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Окръжната
прокуратура – Търговище, против чл. 19, т. 1,
чл. 20, чл. 21, чл. 66, ал. 1 (в частта „подпомаган
от председателския съвет“) и чл. 4 и 5 от Правил
ника за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация на Общинския
съвет – Опака. По протеста е образувано адм.
д. № 310/2021 г. по описа на Административния
съд – Търговище, със страни: Окръжната прокура
тура – Търговище, и Общинският съвет – Опака,
представляван от председателя. Делото е насро
чено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 21.12.2021 г. от 10,30 ч.
7107
Районният съд – Варна, 16-и състав, призо
вава ответника Юрий Бабин, ЛНЧ 1002868784,
гражданин на Република Украйна, който в дву
седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да се яви в деловодството на Район
ния съд – Варна, ХVІ, като ответник по гр.д.
№ 2660/2021 г. за връчване на съдебните книжа по
гр.д. № 2660/2021 г., заведено от Застрахователна
компания „Лев Инс“ – АД. Указва на ответника,
че при неявяване ще му бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7108
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Районният съд – Мездра, гражданска колегия,
призовава Сихам Фахрейн, род. на 9.01.1990 г.,
граж данка на Кралство Мароко, с последен
адрес: гр. Пловдив, ул. Тъжа № 1А, вx. A, ет. 6,
ап. 16, сега с неизвестен адрес, като ответница
по предявения от Добри Лъчезаров Орешков от
гр. Пловдив иск с правно основание чл. 49 СК по
гр. д. № 348/2021 г. по описа на МзРС. Указва на
ответницата Сихам Фахрейн, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в Районния съд – Мездра, за да
получи препис от исковата молба и приложенията
към нея от деловодството на съда на основание
чл. 48, ал. 1 от ГПК или да посочи съдебен ад
рес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7137
Пловдивският районен съд, III бр. състав,
съобщава на Веби Деар Камили, гражданин на
Република Северна Македония, с неизвестен
адрес, че следва да се яви в деловодството на
Районния съд – Пловдив, III бр. състав, в дву
седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“, за да получи съдебните книжа като
ответник по гр. д. № 15852/2021 г. по описа на
Районния съд – Пловдив, III бр. състав, заведено
от Мария Василкова Камили за развод, с оглед
депозиране на писмен отговор по чл. 131 от ГПК.
Ако въпреки публикацията ответникът не се яви
в съда при разглеждане на делото, съдът ще му
назначи особен представител.
7144
Благоевградският окръжен съд обявява, че има
образувано гр. д. № 735/2021 г. с ищец – Комисия
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество – София, и
ответници – Димитър Кирилов Джоров с адрес:
гр. Сандански, ж.к. Спартак № 18, ет. 8, ап. 24,
и Елена Владимирова Джорова с адрес: гр. Сан
дански, ж.к. Спартак № 16, ет. 8, ап. 24.
Исковата молба е с правно основание чл. 153,
ал. 1 от ЗПКОНПИ и с цена на иска 356 199,06 лв.,
с което да се отнеме в полза на държавата след
ното попадащо в патримониума на ответниците
имущество:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Димитър
Кирилов Джоров и Елена Владимирова Джорова с
цена на иска 96 600 лв.:
Сумата в размер 50 500 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужденото недвижимо
имущество – недвижим имот – самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 65334.302.6031.1.6
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Сандански, с адрес на имота: гр. Сандански,
п. к. 2800, Спартак № 62, ет. 3, ап. 6.
Сумата в размер 17 300 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужденото недвижи
мо имущество – 8/9 идеални части от недви
жим имот – поземлен имот с идентификатор
№ 44639.740.1 по кадастралната карта и кадас
тралните регистри на с. Любовка, община Сан
дански, одобрени със Заповед № РД-18-3599 от
9.05.2016 г. на началника на СГКК – Благоевград,
с адрес на поземления имот с. Любовка, община
Сандански, с площ на имота 1205 кв.м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид застро
яване, при граници и съседи на имота: от три
страни черен път и дере, ведно с построената в
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имота сграда с идентификатор № 44639.740.1.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Любовка, община Сандански, одобрени със
заповед № РД-18-3599 от 9.05.2016 г. на началника
на СГКК – Благоевград, с адрес на сградата с.
Любовка, община Сандански, с предназначение:
жилищна сграда – еднофамилна, със застроена
площ 78 кв.м, брой етажи: 1.
Сумата в размер 9300 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужденото движимо
им у щест во – лек автомоби л марка „Мерце
дес“, модел „Е 250 Д“, ДК № Е3544КВ, рама
№ WDB1241261J085684, цвят – тъмносин, с дата
на първа регистрация 20.09.2002 г.
Сумата в размер 19 500 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужденото движимо
имущество – товарен автомобил марка „Фолкс
ваген“, модел „Пасат“, ДК № Е0182МВ, рама
№ WVWZZZ3CZDE061742, цвят – черен, с дата
на първа регистрация 17.04.2013 г.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Димитър Кирилов Джоров и
Елена Владимирова Джорова с цена на иска 8000 лв.:
То в а р е н а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а 
г ен“, моде л „К а д и“, Д К № Е 0 89 0К Р, ра ма
№ WV2ZZZ2KZ5X001108, цвят – сив металик, с
дата на първа регистрация 6.07.2004 г., подлежи
на отнемане в полза на държавата, тъй като не
е установен законен източник на средства за
придобиването му.
Пазарната стойност към настоящия момент
е в размер 3500 лв.
Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а 
г ен“, моде л „Голф“, Д К № Е9 0 2 6КС, ра ма
№ W V WZZZ1K Z8W108448, цвят – сив, с дата
на първа регистрация 28.11.2007 г., подлежи на
отнемане в полза на държавата, тъй като не е
установен законен източник на средства за при
добиването му.
Пазарната стойност към настоящия момент
е в размер 4500 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Елена Владимирова
Джорова с цена на иска 251 599,06 лв.:
– сумата в размер 8090 лв., представляваща
стойността на предоставени заеми;
– сумата в размер 706 лв., представляваща
стойността на погасителни вноски по кредит;
– сумата в размер 1300 лв., представляваща
превод към трето лице;
– сумата в размер 28 242,69 лв., изтеглена ка
сово от банкови сметки с титуляр Елена Джорова;
– сумата в размер 208 063,37 лв., внесена от
Елена Джорова по сметка на „Лени 2013“ – ЕООД;
– сумата в размер 5197 лв., внесена от Елена
Джорова по сметка на „Велвлад“ – ЕООД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 17.03.2022 г. от 13,30 ч. в
Окръжния съд – Благоевград, и заинтересованите
лица могат да представят своите претенции върху
имуществото на ответниците.
7141
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд
е образувано гр.д. № 183/2021 г. по предявено на
24.06.2021 г. мотивирано искане (искова молба)
от Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото иму
щество, София, представлявана от председателя
Сотир Стефанов Цацаров, за отнемане в полза на
държавата на следното имущество на стойност
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129 899,14 лв. от Огнян Денчев Радулов, ЕГН
5504153303, с постоянен и настоящ адрес в област
Монтана, гр. Берковица, кв. Раковица, ул. 1-ви
май № 63, Зоя Кънчева Радулова, ЕГН 5702113417,
с постоянен и настоящ адрес в област Монтана,
гр. Берковица, кв. Раковица, ул. 1-ви май № 63,
и Януш Калоянов Огнянов, ЕГН 1148293208, чрез
неговите родители и законни представители Ка
лоян Огнянов Радулов, ЕГН 8211143242, и Ваня
Венциславова Линкова, ЕГН 8708010176, и тримата
с постоянен адрес: гр. Берковица, кв. Ракови
ца, ул. 1-ви май № 63, с цена на иска в размер
129 899,14 лв., както следва:
От Януш Калоянов Огнянов чрез неговите родители и законни представители Калоян Огнянов
Радулов и Ваня Венциславова Линкова на основание
чл. 144 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на
иска в размер 25 000 лв.:
Поземлен имот с идентификатор 03928.515.53
по кадастралната карта и кадастралните регис
три на гр. Берковица, община Берковица, област
Монтана, адрес на поземления имот: гр. Берко
вица, кв. Раковица, ул. Пролет, с площ 432 кв. м
и сграда с идентификатор 03928.515.53.2 с адрес
на сградата: гр. Берковица, кв. Раковица, ул.
Пролет, която е разположена в поземлен имот с
идентификатор 03928.515.53, със застроена площ
96 кв. м. Пазарната цена на имота към настоящия
момент е в размер 25 000 лв.
От Огнян Денчев Радулов на основание чл. 147 във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска в размер 14 778,40 лв.:
15 броя накита под формата на обеци, пръстени
и верижки (с пазарна стойност към настоящия
момент в размер 14 778,40 лв.), иззети с прото
кол за претърсване и изземване от 20.06.2019 г.
от адрес: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. 1-ви
май № 63, по ДП № 82/2019 г. по описа на ГД
БОП – МВР.
От Огнян Денчев Радулов и Зоя Кънчева Радулова
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2
и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер
1000 лв.:
Сумата в размер 1000 лв., представляваща
пазарна стойност към момента на отчуждаване
на лек автомобил марка и модел „Опел Астра“
с peг. № М 4452 BP.
От Огнян Денчев Радулов и Зоя Кънчева Радулова
на основание чл. 142, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 2
във връска с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в
размер 31 300 лв.:
Сумата в размер 31 300 лв., представляваща
равностойността на извършени СМР в имот с
адрес: ул. Пролет, гр. Берковица, община Бер
ковица, област Монтана.
От Огнян Денчев Радулов на основание чл. 142,
ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1 и чл.141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска в размер 29 160 лв.:
Сумата в размер 29 160 лв., представляваща
равностойността на извършени СМР в имот с
ползвател проверяваното лице на адрес: ул. 1-ви
май № 63, гр. Берковица, община Берковица,
област Монтана.
От Огнян Денчев Радулов на основание чл. 151 във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска в размер 28 040,74 лв.:
Сумата в размер 1369,08 лв., представляваща
левовата равностойност на 700 евро, получени от
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проверяваното лице на 3.04.2017 г. чрез системата
MoneyGram при „Общинска банка“ – АД.
Сумата в общ размер 178 лв., представляваща
вноски по сметка IBAN BG44UNCR75271061358416
в „УниКредит Булбанк“ – АД.
Сумата в общ размер 1965,60 лв., представ
ляваща левовата равностойност на 1005 евро,
получени от проверяваното лице чрез системата
MoneyGram при „УниКредит Булбанк“ – АД.
Сумата в общ размер 2757,70 лв., предста
вляваща левовата равностойност на 1410 евро,
получени от проверяваното лице чрез системата
Western Union при „Юробанк България“ – АД.
Сумата в общ размер 6649,80 лв., представ
ляваща левовата равностойност на 3400 евро,
получени от проверяваното лице през 2017 г. чрез
системата MoneyGram при „Банка ДСК“ – ЕАД.
Сумата в общ размер 524,23 лв., представлява
ща вноски по кредитна карта № 5254530326421250
към „ОББ“ – ЕАД.
Сумата в общ размер 1842,30 лв., представлява
ща вноски по кредитна карта № 62782320010558225
към „ОББ“ – ЕАД.
Сумата в общ размер 2627,03 лв., представлява
ща вноски по кредитна карта № 4333250680689727
към „ОББ“ – ЕАД.
Сумата в общ размер 10 127 лв., представля
ваща вноски по разплащателна сметка с IBAN
№ BG71UBBS80021098086219 към „ОББ“ – ЕАД.
От Зоя Кънчева Радулова на основание чл. 151 във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска в размер 620 лв.:
Сумата в общ размер 420 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит към „Би Енд Джи
Кредит“ – ООД.
Сумата в общ размер 200 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит към „Би Енд Джи
Кредит“ – ООД.
Производството по делото е насрочено за раз
глеждане в първо открито съдебно заседание на
17.03.2022 г. от 14 ч. в Окръжния съд – Монтана.
Съдът указва на заинтересованите лица, че мо
гат да предявят своите претенции върху описаното
имущество в двумесечен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7157
Разградският окръжен съд на основание
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има
образувано гр. дело № 162/2021 г. въз основа на
постъпило мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество срещу Ивай
ло Тодоров Иванов, ЕГН 8209295049, постоянен
адрес: с. Веселец, община Завет, област Разград,
ул. Европа № 7, и настоящ адрес: гр. Исперих,
община Исперих, област Разград, ул. Дунав № 10,
и Златина Колева Иванова, ЕГН 8106265052, пос
тоянен и настоящ адрес: гр. Исперих, община
Исперих, област Разград, ул. Дунав № 10, с правно
основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ с цена на
иска в размер 534 776,69 лв., както следва:
От Ивайло Тодоров Иванов, ЕГН 8209295049,
и Златина Колева Иванова, ЕГН 8106265052, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ в размер 4500 лв.:
– сумата в размер 4500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на товарен автомобил, марка „Ситроен“, мо
дел „Джъмпер“, peг. № РР7025ВА, № на рама
VF7233JL216135911, № на двигател – без номер,
дата на първа регистрация 28.06.2001 г., придобит
от проверяваното лице Ивайло Тодоров Иванов в
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режим на СИО с договор за покупко-продажба на
употребявано превозно средство от 15.01.2014 г.,
отчужден с договор за покупко-продажба на мо
торно превозно средство от 2.11.2015 г.
От Ивайло Тодоров Иванов, ЕГН 8209295049, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ общо в размер 521 277,81 лв.:
– сумата в общ размер 264 756,50 лв., пред
ставляваща получени средства в брой от постра
далото лице Тошо Николов Петков;
– сумата в общ размер 20 000 лв., представля
ваща получени средства в брой от пострадалото
лице Цветелина Петкова Петкова, подлежи на
отнемане в полза на държавата от Ивайло То
доров Иванов;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
разлика от получени средства в брой от постра
далото лице Иван Стоянов Георгиев в размер
5000 лв. и възстановената сума от проверяваното
лице в размер 3000 лв.;
– сумата в размер 10 000 лв., представляваща
получени средства в брой от пострадалото лице
Мюзеям Ибрахим Сали;
– сумата в общ размер 167 000 лв., предста
вляваща получени средства в брой и усвоени
средства чрез чужди банкови сметки, получена от
пострадалото лице Ивайло Светославов Петров;
– сумата в размер 1305,52 лв., представлява
ща направени вноски на каса на 6.01.2014 г. по
кредитна карта в левове № 62782320011088289,
открита на 1.10.2008 г. в „Обединена българска
банка“ – АД, и закрита на 6.01.2014 г., с титуляр
Ивайло Тодоров Иванов с ЕГН 8209295049;
– сумата в размер 20 лв., представляваща
вноска на каса на 13.02.2012 г. от третото лице
Цветомила Пламенова Серафимова по спестовен
влог в левове BG30 PIRB 9170 4604 0009 65, открит
на 13.02.2012 г. в „Банка Пиреос България“ – АД
(сега „Юробанк България“ – ЕАД), в клон Раз
град, и закрит на 9.09.2014 г., с титуляр Ивайло
Тодоров Иванов с ЕГН 8209295049;
– сумата в размер 372 лв., представлява
ща разлика от направената вноска на каса на
28.03.2012 г. и извършения превод от 12.04.2012 г.
по спестовен влог в левове BG30 PIRB 9170 4604
0009 65, открит на 13.02.2012 г. в „Банка Пиреос
България“ – АД (сега „Юробанк България“ –  
ЕАД), в клон Разград, и закрит на 9.09.2014 г., с
титуляр Ивайло Тодоров Иванов с ЕГН 8209295049;
– сумата в размер 319,97 лв., представляваща
вноска на каса, от която сума е извършен превод
към „БНП Париба България“ във връзка с кредит
ни задължения по спестовен влог в левове BG30
PIRB 9170 4604 0009 65, открит на 13.02.2012 г. в
„Банка Пиреос България“ – АД (сега „Юробанк
България“ – ЕАД), в клон Разград, и закрит на
9.09.2014 г., с титуляр Ивайло Тодоров Иванов с
ЕГН 8209295049;
– сумата в общ размер 1420 лв., представля
ваща входящи преводи с неустановен законен
източник през 2012 г. и през 2013 г. по спестовен
влог в левове BG30 PIRB 9170 4604 0009 65, открит
на 13.02.2012 г. в „Банка Пиреос България“ – АД
(сега „Юробанк България“ – ЕАД), в клон Раз
град, и закрит на 9.09.2014 г., с титуляр Ивайло
Тодоров Иванов с ЕГН 8209295049;
– сумата в общ размер 420 лв., представляваща
направени вноски на каса през 2012 г., удържа
ни за покриване задълженията по кредита по
разплащателна сметка в левове BG75 BPBI 7949
1070 0277 03, открита на 12.10.2011 г. в „Юробанк
България“ – АД, в клон Разград, и активна към
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момента на проверката, с титуляр Ивайло Тодоров
Иванов с ЕГН 8209295049;
– сумата в размер 32,27 лв., представляваща
удържано вземане на просрочени лихви по от
пуснат кредит, която е от направени вноски през
2012 г. по спестовен влог в левове BG91 BPBI 7949
4070 0277 01, открит на 8.10.2012 г. в „Юробанк
България“ – АД, в клон Разград, и закрит на
6.02.2015 г., с титуляр Ивайло Тодоров Иванов с
ЕГН 8209295049;
– сумата в общ размер 357,42 евро с левова рав
ностойност 699,05 лв., представляваща вноски по
сметката през 2013 г. за покриване задълженията
по кредита по разплащателна сметка в евро BG86
FINV 9150 1014 8893 05, открита на 19.03.2011 г. в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, и активна
към момента на проверката, с титуляр Ивайло
Тодоров Иванов с ЕГН 8209295049;
– сумата в общ размер 2805 лв., представля
ваща направени вноски на каса през 2012 г. и
през 2015 г. от проверяваното лице по разпла
щателна сметка в левове № 15448471, открита
на 11.04.20 08 г. в „Банка ДСК“ – ЕА Д, във
ФЦ  Разград, РЦ Велико Търново и активна към
момента на проверката, с титуляр Ивайло Тодоров
Иванов с ЕГН 8209295049;
– сумата в размер 20 000 лв., представляваща
получен входящ превод от пострадалото лице
Мюзеям Ибрахим Сали по разплащателна сметка
в левове № 15448471, открита на 11.04.2008 г. в
„Банка ДСК“ – ЕАД, във ФЦ  Разград, РЦ Ве-
лико Търново и активна към момента на про
верката, с титуляр Ивайло Тодоров Иванов с
ЕГН 8209295049;
– сумата в общ размер 13 175,50 лв., пред
ставляваща направени вноски по сметката и
пост ъпили вход ящи преводи от пост рада ли
лица, във връзка с извършеното престъпление
по разплащателна сметка в левове № 15448471,
открита на 11.04.2008 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
във ФЦ  Разград, РЦ  Велико Търново и активна
към момента на проверката, с титуляр Ивайло
Тодоров Иванов с ЕГН 8209295049;
– сумата в общ размер 16 952 лв., предста
вляваща направени вноски по сметката от пос
традалото лице Ивайло Светославов Петров,
във връзка с извършеното престъпление по
разплащателна сметка в левове № 15448471, от
крита на 11.04.2008 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, във
ФЦ Разград, РЦ Велико Търново и активна към
момента на проверката, с титуляр Ивайло Тодоров
Иванов с ЕГН 8209295049.
От Златина Колева Иванова, ЕГН 8106265052,
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4
и чл. 141 от ЗПКОНПИ общо в размер 8998,88 лв.:
– сумата в размер 239,38 лв., представляваща
усвоена лихва на 8.11.2011 г. по спестовна сметка
в левове BG69 ТТВВ 9400 4624 2116 62, откри
та на 21.08.2009 г. в „Експресбанк“ – АД (сега
„Банка ДСК“ – АД), в група Плевен, и закрита
на 8.11.2011 г., с титуляр Златина Колева Иванова
с ЕГН 8106265052;
– сумата в общ размер 4472,33 евро с левова
равностойност 8759,50 лв., представляваща постъп-
ления по сметката за периода от 2012 г. до 2014 г.
по многофакторен спестовен влог в евро BG54
UNCR 7000 4519 8425 26, открит на 28.10.2010 г. в
„УниКредит Булбанк“ – АД, и активен към мо
мента на проверката, с титуляр Златина Колева
Иванова с ЕГН 8106265052.
Делото е насрочено за разглеждане в откри
то съдебно заседание на 23.02.2022 г. от 14 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
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Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
7140
Врачанският окръжен съд с разпореждане
№ 164 от 17.11.2021 г. по ч. т. д. № 20211400900164
призовава кредиторите на „Грийнко АССЕТС“ –
ЕООД (н), да присъстват в насроченото съдебно
заседание на 7.12.2021 г. от 11,30 ч. за разглеждане
молбата на „ЛЕНО“ – АД, ЕИК 203217465, за от
мяна на решения на събранията на кредиторите
на „Грийнко АССЕТС“ – ЕООД (н), от 22.10.2021 г.
7142
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд с р ешен ие о т
28.10.2021 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП
вписва промени по ф.д. № 2/2021 г. на политическа
партия с наименование „Гражданска платформа
българско лято“, както следва: Вписва промени в
устава, приети с решение на Националния конгрес
от 24.08.2021 г. Заличава Борил Климентов Со
колов като председател и представляващ. Вписва
Константин Георгиев Качулев като председател
и представляващ. Заличава Борил Климентов
Соколов като член на Изпълнителния съвет и на
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Националния съвет. Вписва Константин Георгиев
Качулев като член на Изпълнителния съвет и на
Националния съвет.
7153

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Съветът на Адвокатската колегия – Ловеч, на основание чл. 81 от Закона за адвокатурата
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание
на колегията на 29.01.2022 г. от 9 ч. в заседа
телната зала на хотел „Президиум“ – гр. Ловеч,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на Адвокатския съвет през 2021 г.; докладва
председателят на САК; 2. отчет на Контролния
съвет; докладва председателят на Контролния
съвет; 3. отчет на Дисциплинарния съд; докладва
председателят на Дисциплинарния съд; 4. отчет
за изпълнение на бюджета на САК – Ловеч, за
2021 г. и приемане на бюджет за финансовата
2022 г.; докладва секретарят на САК; 5. приемане
и гласуване на отчетите; 6. определяне броя на
членовете на Адвокатския съвет, Контролния
съвет и Дисциплинарния съд; 7. избор за органи
на Адвокатската колегия; 8. избор на делегати
за общото събрание на адвокатите от страната;
докладва председателят на събранието.
7151

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2021 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
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