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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 124
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за предучилищното и училищното образование, приет от 47-ото Народно събрание на
21 април 2022 г.
Издаден в София на 27 април 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
предучилищното и училищното образование
(обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм., бр. 98 и 105
от 2016 г., бр. 58 и 99 от 2017 г., бр. 24, 92 и
108 от 2018 г., бр. 24, 42, 100 и 101 от 2019 г.,
бр. 17 и 82 от 2020 г., бр. 17 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „и се забранява
осъществяването на политическа и партийна
дейност“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В системата на предучилищното и училищното образование идеологии, доктрини
и системи от възгледи и идеи се изучават за
постигане на целите по чл. 5, за формиране
на национално самочувствие, патриотичен
дух и родолюбие у децата и учениците и
при спазване на държавните образователни
стандарти и на учебните програми.“
§ 2. В чл. 28 се създава ал. 5:
„(5) Принципът на автономията не може
да се нарушава чрез осъществяване на политическа и партийна дейност в детските
градини, училищата и центровете за подкрепа
за личностно развитие.“
§ 3. В чл. 217, ал. 5 след думите „Кодекса
на труда“ се добавя „и на наредба, издадена
от министъра на образованието и науката,
съгласу вано с минист ъра на младежта и
спорта и с министъра на културата“.
§ 4. В чл. 219 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 5:

„5. при изпълнение на своите функции
съгласно действащото законодателство да
са политически и партийно неутрални, да
не налагат идеологически и политически
убеждения, да не оказват политическо или
партийно въздействие върху участниците в
образователния процес и да не използват
служебни ресурси за политически или партийни цели.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) Разпоредбата на ал. 2, т. 5 се прилага и за лицата, заемащи всички останали
длъжности в институциите от системата на
предучилищното и училищното образование.“
§ 5. В чл. 254 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „своите“ се добавя
„функции и“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Началникът на регионално управление
на образованието при изпълнение на своите
функции съгласно действащото законодателство не може да осъществява политическа и
партийна дейност и е длъжен да е политически неутрален. Началникът на регионално
управление на образованието не може да използва служебното си положение за оказване
на политическо или партийно въздействие
върху институциите и участниците в образователния процес и да използва служебни
ресурси за политически или партийни цели.“
§ 6. В чл. 255 се създава ал. 5:
„(5) Служител в регионално управление
на образованието при изпълнение на своите
функции съгласно действащото законодателство не може да осъществява политическа и
партийна дейност и е длъжен да е политически
неутрален. Служителят не може да използва
служебното си положение за оказване на политическо или партийно въздействие върху
институциите и участниците в образователния
процес и да използва служебни ресурси за
политически или партийни цели.“
§ 7. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови т. 21 и 22:
„21. „Партийна дейност“ е всяка дейност,
извършвана от името и/или за сметка на
политическа партия, регистрирана при условията и по реда на Закона за политическите
партии, или на коалиция или инициативен
комитет, регистрирани за участие в избори
при условията и по реда на Изборния кодекс,
или на лица, които си поставят политически
цели и извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии.
22. „Политическа дейност“ е целенасочена
дейност за придобиване на държавна власт
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или оказване на влияние за нейното преразпределение, включително и чрез пропагандна
и агитационна дейност с политически цели в
полза или във вреда на политически партии,
движения или коалиции, както и на кандидати за изборни длъжности.“
2. Досегашните т. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 стават съответно
т. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36 и 37.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 21 април 2022 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
2599

УКАЗ № 125
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Писмо за оферта и
приемане BU-B-UCH Радио-комуникационно
оборудване, приет от 47-ото Народно събрание
на 21 април 2022 г.
Издаден в София на 27 април 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

ЗАКОН

за ратифициране на Писмо за оферта и
приемане BU-B-UCH Радио-комуникационно
оборудване
Чл. 1. Ратифицира Писмо за оферта и
приемане BU-B-UCH Радио-комуникационно
оборудване, подписано на 8 декември 2021 г. в
Европейското командване на САЩ в Европа
и на 28 февруари 2022 г. в София, Република
България.
Чл. 2. Договорът по чл. 1 да не се обнародва в „Държавен вестник“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 21 април 2022 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
2600

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63
ОТ 26 АПРИЛ 2022 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч лен единс твен. Приема Ус т ройс т вен
правилник на Министерството на туризма.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Министерството на туризма, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет
от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 35 от 2016 г. и бр. 70 и 108 от 2018 г.).
§ 2. В Устройствения правилник на Министерст вото на земеделието, х рани те и
горите, приет с Постановление № 260 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 82
от 2019 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2020 г.), в
приложението към чл. 11, ал. 2 се правят
следните изменения:
1. В наименованието числото „664“ се
заменя с „652“.
2. На ред „Финансови контрольори“ числото
„3“ се заменя с „2“.
3. На ред „Обща администрация“ числото
„179“ се заменя със „175“.
4. На ред „дирекция „Правни дейности и
законодателство на Европейския съюз“ числото „43“ се заменя с „39“.
5. На ред „Специализирана администрация“
числото „428“ се заменя с „421“.
6. На ред „Главна дирекция „Земеделие и
регионална политика“ числото „51“ се заменя
с „49“.
7. На ред „Централно управление“ числото
„35“ се заменя с „33“.
8. На ред „дирекция „Поземлени отношения
и комасация“ числото „44“ се заменя с „42“.
9. На ред „дирекция „Идентификация на
земеделските парцели“ числото „40“ се заменя с „39“.
10. На ред „дирекция „Животновъдство“
числото „22“ се заменя с „20“.
§ 3. В Постановление № 20 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на устройствени правилници на Министерството на
икономиката и индустрията и на Министерството на иновациите и растежа (ДВ, бр. 17
от 2022 г.), в чл. 3, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 3 числото „468“ се заменя с „463“.
2. В т. 8 числото „287“ се заменя с „286“.
§ 4. В Устройствения правилник на Българския институт по метрология, приет с
Постановление № 287 на Министерския съвет
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от 2018 г. (ДВ, бр. 104 от 2018 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 1 думите „длъжностно лице
по защита на данните“ се заличават.
2. В приложението към чл. 8, ал. 3:
а) в наименованието числото „287“ се
заменя с „286“;
б) ред „Длъжностно лице по защита на
данните
1“ се заличава.
§ 5. В Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет с Постановление № 47
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 48, 78 и 96
от 2005 г., бр. 15, 28 и 40 от 2006 г., бр. 33 от
2008 г., бр. 48 и 98 от 2009 г., бр. 52 и 97 от
2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 14 и 108 от 2014 г.,
бр. 32 и 86 от 2015 г., бр. 67 от 2016 г., бр. 34
от 2017 г., бр. 35 и 65 от 2019 г. и бр. 103 от
2020 г.), в приложението към чл. 5, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. В наименованието числото „468“ се
заменя с „463“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „414“ се заменя с „409“.
3. На ред „Главна дирекция „Инспекция за
държавен технически надзор“ числото „102“
се заменя с „99“.
4. На ред „Главна дирекция „Контрол на
качеството на течните горива“ числото „45“
се заменя с „43“.
§ 6. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“,
приет с Постановление № 2 на Министерския
съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2014 г.; изм.
и доп., бр. 28 от 2018 г. и бр. 20 от 2021 г.),
в приложението към чл. 7, ал. 5 се правят
следните изменения:
1. В наименованието числото „492“ се
заменя с „480“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „451“ се заменя с „450“.
3. На ред „Правно осигуряване на инспек
ционната дейност“ числото „15“ се заменя с
„14“.
4. На ред „Главна дирекция „Инспектиране
на труда“ с 28 териториални дирекции „Инспекция по труда“ числото „425“ се заменя
с „414“.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 8. Министърът на туризма извършва
съответните промени в длъжностното разписание на Министерството в едномесечен
срок от влизането в сила на постановлението.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Министерството на туризма
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят структурата, функциите, организацията на дейността
и числеността на персонала в отделните звена
в Министерството на туризма, наричано понататък „Министерството“.
Чл. 2. (1) Министерството на туризма е
юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище и адрес на управление: гр. София,
ул. „Съборна“ № 1.
(2) Министерството на туризма е администрация, която подпомага министъра при
упражняване на правомощията му.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА
ТУРИЗМА
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на туризма, наричан по-нататък „министъра“, е централен
едноличен орган на изпълнителната власт,
който разработва, ръководи, координира и
контролира осъществяването на държавната
политика в областта на туризма.
(2) При осъществяването на правомощията си министърът се подпомага от двама
заместник-министри.
(3) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя
техните функции.
(4) Правомощията на министъра в негово
отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен
случай заместник-министър.
Раздел II
Правомощия на министъра
Чл. 4. Министърът упражнява правомощията си в съответствие с Конституцията и
в изпълнение на международните договори и
законодателството на страната, като:
1. ръководи, координира и контролира
осъществяването на държавната политика в
областта на туризма;
2. определя стратегическите цели и приоритети на политиката в областта на туризма,
организира и координира разработването на
стратегии и програми за постигането им и
осъществява контрола и отчитане на изпълнението;
3. ръководи разработването и контролира
изпълнението на Националната стратегия за
устойчиво развитие на туризма и на стратегии за развитие на отделни видове туризъм,
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както и краткосрочни програми и планове за
прилагането им;
4. осигурява чрез бюджета и чрез други
източници на финансиране, вк лючително
програми на Европейския съюз, краткосрочни и средносрочни програми и проекти за
развитие на туризма, като отчита ефектите
от изпълнението им;
5. разработва, актуализира и утвърждава
концепция за туристическо райониране на
страната;
6. осъществява координацията и взаимодейства с организациите за управление на
туристическите райони при реализацията на
националната маркетингова стратегия и разработването на маркетинговите стратегии на
туристическите райони и осъществява надзор
върху изпълнението на дейностите им;
7. обсъжда и съгласува политиката в областта на туризма с туристическите сдружения, вписани в Националния туристически
регистър, с работодателските организации,
потребителските асоциации и с други неправителствени организации;
8. разработва и изпълнява национална
маркетингова стратегия в съответствие с Националната стратегия за устойчиво развитие;
9. утвърждава и изпълнява годишната програма за национална туристическа реклама;
10. предлага на Министерския съвет обявяване на национални курорти и създава
регулация за статута и управлението им;
11. организира извършването на маркетингови проучвания на основни и потенциални
пазари за българския туристически продукт,
анализира ефективността на туристическата
рек лама и тенденциите за развитието на
рекламата;
12. сключва многостранни и двустранни
международни договори в областта на своята
компетентност и контролира изпълнението им;
13. представлява Република България пред
международните органи и организации в областта на туризма, изпълнява и координира
изпълнението на задълженията на Република
България, произтичащи от членството в тях;
14. разработва, контролира и отчита изпълнението на годишната програма за разходване
на средствата за държавното финансово подпомагане за развитието на туризма, включително на годишната програма за национална
туристическа реклама;
15. подпомага дейността по привличане на
инвестиции и съдейства за реализиране на
проекти за устойчиво и балансирано развитие на туризма на национално, регионално и
местно ниво, включително за изграждането
и развитието на инфраструктурата, свързана
с туризма;
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16. популяризира България като туристическа дестинация и подпомага задграничните
представителства на Република България чрез
аташетата по туризма;
17. взаимодейства с компетентните държавни органи и с териториалните органи на
изпълнителната власт, организира и координира съвместната дейност при провеждането на националната политика в туризма,
финансовото осигуряване и изпълнение на
стратегиите и програмите;
18. разработва и съдейства за въвеждането
на доброволни системи за сертифициране
на качеството и устойчивото туристическо
развитие;
19. издава наредба за организацията на
дейността на националната мрежа от туристически информационни центрове, с която
се определят единните стандарти за тяхното
функциониране;
20. организира воденето, актуализирането
и поддържането на Националния туристически регистър като единна информационна
система, която включва и Единната система
за туристическа информация и Националния
регистър на туристическите забележителности,
фестивали и събития;
21. прави предложение пред Министерския
съвет за приемане на наредба за реда за воденето, поддържането и ползването на Националния туристически регистър и предлага при
необходимост изменения и допълнения в нея;
22. издава наредба за изискванията към
туристическите хижи, туристическите учебни
центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за
определяне на категория, отказ, прекратяване
и понижаване на определената им категория;
23. издава наредба за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването
на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност
и за образованието, езиковата квалификация
и стажа на персонала, който ще бъде зает в
осъществяването на туристическата дейност;
24. издава наредба съвместно с министъра
на здравеопазването за условията и реда за
сертифициране на центровете за предоставяне
на балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги, в която се определят и
изискванията към персонала и към лицето с
функции по управление на съответния център;
25. прави предложение за конкретните
условия и за реда за осъществяване на детски и ученически туристически пакети или
свързани туристически услуги в рамките на
своята компетентност, които се определят с
наредба на Министерския съвет по съвместно
предложение с министъра на образованието
и науката;
26. определя степента на сложност на ски
пистите след предложение от ЕКОСССП;
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27. регистрира, отказва регистрацията и
заличава регистрацията на туроператорите
и туристическите агенти;
28. регистрира, отказва регистрация, прекратява и заличава регистрацията на ски училища в Националния туристически регистър;
29. определя вида и категорията на обекта,
отказва вида и категорията, прекратява и
понижава определената категория на туристически обекти;
30. сертифицира, отказва да сертифицира
и обезсилва издаден сертификат на туристическите обекти и центровете за предоставяне
на балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги в предвидените със закон
случаи;
31. утвърждава образец на категорийна
символика за категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения
за хранене и развлечения, самостоятелни
заведения за хранене и развлечения, туристически хижи, туристически учебни центрове и
туристически спални и прилежащите към тях
заведения за хранене в зависимост от техния
вид и категория, както и на сертифицираните
центрове за предоставяне на балнеолечебни,
СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги;
32. осъществява общото ръководство на
администрацията като орган по назначаването
и работодател;
33. утвърждава вътрешните администрат ивни ст ру к т у ри и д л ъж ност но т о щат но
разписание на Министерството;
34. ръководи и председателства Националния съвет по туризъм и издава правилник за
организацията на дейността му;
35. организира и координира контрола
върху качеството на туристическия продукт;
36. осигурява дейността на Националния
туристически информационен център;
37. разработва и осъществява комуникационни кампании на вътрешния и на чуждестранни пазари и поддържа, актуализира
и популяризира Националния туристически
интернет портал;
38. организира участието на Република
Бъ л гари я в меж д у народ н и т у рис т и ческ и
изложения, панаири и прояви, свързани с
туризма;
39. извършва подготвителните действия за
възлагане на концесии за морски плажове при
условията и по реда на законодателството и
внася в Министерския съвет предложения за
възлагане на концесии за морските плажове;
40. изпълнява правомощията по реда на
глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър и на наредбата по чл. 6, ал. 7
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие;
41. организира процедурите за определяне
на концесионер и сключва концесионните
договори;
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42. управлява морските плажове или части
от тях, за които не е възложена концесия, и
провежда процедури за отдаване под наем и
сключва наемните договори;
43. организира контрола по изпълнение на
задълженията по сключените концесионни
договори и договорите за наем;
44. представлява държавата по дела, образувани във връзка с възникнали спорове по
сключени концесионни договори, съответно
по договори за наем, на морските плажове;
45. налага глоби и имуществени санкции
в предвидените със закон случаи;
46. упражнява правата на държавата като
акционер в „Слънчев бряг“ – АД, и взема
решения по предоставената му компетентност;
47. прави предложения за изменение на
действащи и за приемане на нови нормативни
актове в областта на правомощията си;
48. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на Министерството;
49. осъществява и други функции, възложени съобразно специалната му компетентност.
Чл. 5. При осъществяване на правомощията
по чл. 4 министърът:
1. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за
парламентарен контрол;
2. участва в работата на Министерския
съвет;
3. взаимодейства с други държавни органи.
Чл. 6. Министърът на туризма се подпомага
от двама заместник-министри, които:
1. подпомагат министъра при разработването и провеждането на държавната политика
в областта на туризма;
2. контролират и отговарят за дейността на
определените им със заповед на министъра
политики и структурни звена;
3. осъществяват и други дейности, възложени им от министъра.
Чл. 7. Министърът може да възложи на
главния секретар свои правомощия:
1. по служебните правоотношения с държавните служители в Министерството;
2. по сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения със
служителите в Министерството;
3. по сключването, изменянето и прекратяването на договори за предоставяне на услуги,
които са свързани с експертно-техническото
обслужване на Министерството;
4. на възложител на обществени поръчки.
Чл. 8. (1) Към министъра се създават:
1. Експертна комиси я по регист раци я
на т у ро перат ори и т у рис т и ческ и а г ен т и
(ЕКРТТА);
2. Експертна комисия по категоризация на
туристически обекти (ЕККТО);
3. Експертна комисия по сертификация на
туристически обекти (ЕКСТО);
4. Експертна комисия за регистрация на
ски училища (ЕКРСУ);
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5. Експертна комисия за определяне степента на сложност на ски пистите (ЕКОСССП).
(2) Минист ърът оп редел я със заповед
поименен състав и председател на всяка експертна комисия – заместник-министър или
друго длъжностно лице от Министерството,
и издава правилниците за дейността им.
Чл. 9. При осъществяване на своята дейност министърът може да създава съвети като
експертни консултативни звена за решаване
на проблеми от специалната му компетентност, както и работни групи за изпълнение
на конкретни задачи.
Чл. 10. При осъществяване на дейността
си министърът издава правилници, наредби,
инструкции и заповеди.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 11. Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който
включва началника на кабинета, заместникминистрите, парламентарния секретар и директора на дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“.
Чл. 12. Политическият кабинет е организационна структура със съвещателни, контролни
и информационно-аналитични функции, която
подпомага министъра при определянето и
провеждането на правителствената политика
в сферата на туризма, както и при представянето є пред обществото.
Чл. 13. Заместник-министрите подпомагат
министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта
на туризма, при разработването на проекти
на нормативни актове и при изпълнението
на правомощията му.
Чл. 14. Политическият кабинет:
1. периодично събира, обобщава и анализира информацията, необходима за разработването на стратегическите цели и приоритети
и за вземането на политически решения;
2. обменя информация с политическите
кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на останалите членове на Министерския съвет за
изпълнението на приетата от правителството
политика за развитие на туризма;
3. разработва прогнози и стратегии в областта на туризма;
4. съставя и изпълнява информационната
стратегия и политиката на Министерството
в краткосрочен и дългосрочен план;
5. анализира обществените настроения и
оценки, свързани с дейността на Министерството;
6. подготвя проект на работна програма
на министъра, която включва предстоящите
задачи за съответния период, сроковете и
отговорните за изпълнението им лица;
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7. осигурява връзките на министъра с другите държавни органи и с обществеността.
Чл. 15. Работата на политическия кабинет
се организира от началника на кабинета. Към
политическия кабинет може да се назначават
съветници, експерти и технически сътрудници.
Чл. 16. (1) Началникът на кабинета, парламентарният секретар, съветниците, експертните и техническите сътрудници се назначават
по трудово правоотношение от министъра.
(2) Правоотношенията с лицата по ал. 1,
както и с директора на дирекция „Връзки с
обществеността и протокол“ се прекратяват
по преценка на министъра или с прекратяването на пълномощията му.
(3) Министърът може да възложи на началника на кабинета отделни свои правомощия
по трудовите правоотношения на членовете,
съвет ници те, експерт и те и тех ни ческ и те
сътрудници към политическия кабинет, с изключение на назначаването и прекратяването
на правоотношението, както и налагането на
дисциплинарни наказания.
Чл. 17. Началникът на политическия кабинет:
1. организира работата на политическия
кабинет на министъра, участва в съвещанията,
ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата
си с политическите кабинети на останалите
членове на Министерския съвет;
2. информира министъра за хода на ежедневната работа в Министерството и за текущата
кореспонденция, която получава, преглежда
и насочва по компетентност, и съгласува с
главния секретар текущата дейност на администрацията;
3. координира седмичната работна програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира
подготовката на докладите и необходимите
материали за срещите и международните
участия на министъра;
4. организира и контролира работата на
експертните и техническите сътрудници към
политическия кабинет;
5. осъществява връзките с другите членове
на Министерския съвет, с представители на
държавните органи и с органите на местното
самоуправление, с туристическите организации, политически и обществени организации
и с граждани.
Чл. 18. (1) Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с
Народното събрание, с парламентарните
групи, с постоянните и временните комисии
на Народното събрание и с политическите
партии и го представлява пред тях;
2. изпълнява основните си функции, като:
а) осигурява материалите от дейността на
Народното събрание и на неговите комисии;

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

б) предоставя необходимата информация
на народните представители и на парламентарните групи;
в) участва във и координира, и контролира
подготовката на отговорите на министъра за
парламентарния контрол;
г) осъществява координацията при обсъждане на законопроекти в Народното събрание,
като информира министъра за всички предложения за промени в текстовете на законопроектите, от които произтичат функции и
правомощия за министъра, и съдейства за
отстраняване на възникнали проблеми;
д) осъществява размяна на информация
между народните представители и министъра
за възникнали проблеми в определени райони
на страната;
е) следи за резултатите от дебатите в парламентарните комисии по въпроси и проекти на
решения, които се отнасят до изпълнението на
законовите функции на министъра, и изготвя
съответната информация до министъра и до
политическия кабинет;
ж) у час т ва в рабо т н и т е заседа н и я на
парламентарните секретари на членовете на
Министерския съвет и информира министъра
и политическия кабинет за взетите решения.
(2) Парламентарният секретар координира
работата си с парламентарния секретар на
Министерския съвет.
Чл. 19. Директорът на дирекция „Връзки
с обществеността и протокол“:
1. координира и ръководи представянето
на политиката в областта на туризма пред
обществеността;
2. координира, ръководи и планира медийната политика на министъра;
3. координира и ръководи организирането
на семинари, дискусии и кръгли маси;
4. координира и ръководи връзките с медии
те с цел редовно осигуряване на информация
за дейността на Министерството в публичното
пространство;
5. коорд и н и ра и р ъковод и мед и й но т о
покритие на изявите на министъра, на заместник-министрите и на служителите на
Министерството;
6. координира и ръководи дейността на
служителите в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ и разпределя оперативните задачи.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 20. (1) Структурата на Министерството
включва звено за вътрешен одит, инспекторат,
финансов контрольор, служител по сигурност
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та на информацията, обща администрация,
организирана в 3 дирекции, и специализирана
администрация, организирана в 6 дирекции.
(2) Общата численост на персонала в Министерството е 132 щатни бройки. Числеността на отделните административни звена на
Министерството е посочена в приложението.
Чл. 21. Министърът със заповед може да
създава, преобразува и закрива вътрешни административни звена в Министерството – отдели и сектори, и определя техните функции.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 22. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на Министерството, като координира и контролира
административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните
разпореждания на министъра и отговаря за
планирането и отчетността при изпълнение
на ежегодните цели на администрацията.
(2) Главният секретар:
1. подпомага министъра при осъществяването на правомощията му;
2. отговаря за изготвяне на ежегодните
цели на Министерството и публикуването им
след утвърждаване от министъра;
3. организира процеса по оценяване на изпълнението на служителите в Министерството;
4. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в Министерството;
5. организира разпределянето на задачите
между административните звена в Министерството и осъществява общия контрол по
изпълнението им;
6. утвърждава вътрешни правила за специфичната организация на административното
обслужване в Министерството;
7. организира работата с предложенията и
сигналите в съответствие с разпоредбите на
глава осма от Административнопроцесуалния
кодекс;
8. ръководи, контролира и отговаря за работата с документите и за съхраняването им;
9. отговаря за изготвянето на ежегоден
доклад за състоянието на администрацията
и го представя на министъра;
10. координира и отговаря за изготвянето
на годишния доклад за дейността на Министерството, който се внася от министъра в
Министерския съвет;
11. отговаря за подготовката и съгласуването по възникването, изменянето и прекратяването на служебните правоотношения, както и
за сключването, изменянето и прекратяването
на трудовите правоотношения;
12. отговаря за изготвянето и контролира
изпълнението на заповедите на министъра;
13. организира заседанията на експертните
комисии по чл. 8, ал. 1 и на Националния съ-
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вет по туризъм, на създадените работни групи
и други помощни органи в Министерството;
14. координира оперативното взаимодействие с администрацията на Министерския
съвет, с другите органи на изпълнителната
власт и с юридически лица;
15. представлява Министерството в случаите, когато е изрично упълномощен от
министъра;
16. изпълнява и други задачи, възложени
с писмена заповед от министъра.
Чл. 23. При отсъствие на главния секретар
функциите му се изпълняват от определен от
министъра за всеки конкретен случай висш
държавен служител.
Раздел III
Звено за вътрешен одит
Чл. 24. (1) Звеното за вътрешен одит е на
пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността
по вътрешен одит на всички структурни звена,
програми, дейности и процеси в съответствие
с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Ръководителят на звеното по ал. 1 докладва директно на министъра.
(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния
кодекс на вътрешните одитори, статута на
вътрешния одит и утвърдената от министъра
на финансите методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се съгласуват
от одитния комитет и се утвърждават от
министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент за даване на увереност, който
съдържа цели, обхват, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на
ангажимента;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието
на дейностите със законодателството, с вът
решните актове и договори; надеждността и
всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация
по опазване на активите и информацията;
ефективността, ефикасността и икономич-
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ността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и
постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане,
като дава съвети, мнения, извършва обучение и други с цел да се подобрят процесите
на управление на риска и контролът, без да
поема управленска отговорност за това; целта и обхватът на всеки одитен ангажимент
за консултиране се определят съвместно с
министъра;
8. представя и обсъжда с министъра резултатите от всеки извършен одитен ангажимент
и предоставя одитен доклад;
9. докладва на министъра всички случаи
на констатирани индикатори за измама и
нарушение;
10. изготвя и представя на министъра и на
одитния комитет годишен доклад за дейността
по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от
Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
Раздел IV
Инспекторат
Чл. 25. (1) Инспекторатът по чл. 46 от Закона
за администрацията е на пряко подчинение на
министъра и осъществява административен
контрол върху дейността на Министерството.
(2) Дейността на инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно, безпристрастно
и точно изясняване на проверяваните случаи
и предлагане на мерки за решаването им.
(3) Инспекторатът извършва планови проверки по утвърден от министъра годишен план,
както и извънпланови проверки по отделни
сигнали или при случаи с обществен отзвук.
(4) Инспекторатът изпълнява следните
функции:
1. изготвя стратегически и годишен план за
дейността си, който предлага за утвърждаване
на министъра;
2. изготвя ежегоден отчет, съдържащ информация за резултатите от извършваната от
него контролна дейност, както и нарушенията
на дисциплината, като анализира причините
и условията за нарушенията и предлага мерки
за отстраняването им;
3. контролира спазването на предписанията, дадени от компетентните органи при
извършени проверки и одити;
4. извършва проверка по сигнали, молби
и жалби на граждани и организации срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от Министерството;
5. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани
нарушения на служебните задължения, както
и на Кодекса за поведение на служителите
в държавната администрация и на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество;
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6. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани
нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;
7. осъществява проверки и контрол по
спазването на Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и докладва за нарушения
на компетентните органи;
8. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за неговото ограничаване;
9. изпраща на Главния инспекторат на Министерския съвет ежегодно до 1 март доклад
за извършените проверки през предходната
година;
10. о с ъще с т вя ва и д ру г и дей но с т и в ъв
връзка с административния контрол, произтичащи от нормативен акт или възложени
му от министъра.
(5) При извършване на проверки служителите на инспектората имат право да изискват
всички необходими документи във връзка с
тях и да получават информация.
Раздел V
Служител по сигурността на информацията
Чл. 26. (1) Служителят по сигурността
на информацията е на пряко подчинение на
министъра.
(2) Служителят по сигурността на информацията изпълнява възложените му в изпълнение на Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ) задачи, като:
1. следи за спазването на изискванията
на ЗЗКИ и на международните договори във
връзка със защитата на класифицираната
информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
3. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и
документите;
5. осъществява процедурата по обикновено
проучване съгласно чл. 47 от ЗЗКИ и води
регистър на проучените лица;
6. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) при изтичане
срока на разрешенията, при напускане или
преназначаване на служителя, както и при
необходимост от промяна на разрешението,
свързано с достъп до определено ниво на
класификация;
7. информира незабавно в писмена форма
ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения,
сертификати или потвърждения;
8. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация
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и на взетите мерки, за което информира
незабавно ДКСИ;
9. организира и провежда обучението на
служителите в Министерството в областта на
защитата на класифицираната информация;
10. разработва план на Министерството за
противодействие на тероризма;
11. разработва и поддържа план за защита
при бедствия съгласно изискванията на Закона
за защита при бедствия, стратегическите и
нормативните актове, регулиращи тази област;
12. организира защитата при бедствия в
съответствие с нормативно делегираните
правомощия на министъра;
13. организира непрекъснато денонощно
дежурство за оповестяване при привеждане
на страната от мирно във военно положение,
бедствия, аварии, кризи и извънредни ситуации
в системата на Министерството;
14. организира и осигурява взаимодействие
с Министерството на отбраната и с другите
министерства и ведомства в процеса на планиране на гражданските ресурси в интерес на
отбраната на страната съгласно разпоредбите
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България;
15. изпълнява функциите на длъжностно
лице по защита на личните данни, като:
а) информира и съветва администратора
или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните
задължения по силата на нормативните актове
за защита на личните данни;
б) наблюдава спазването на правилата за
защита на личните данни и на политиките
на администратора или обработващия лични
данни по отношение на защитата на личните
данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността
и обучението на персонала, който участва в
операциите по обработване, и съответните
одити;
16. изпълнява и други задачи, произтичащи
от нормативните актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация.
Раздел VІ
Финансов контрольор
Чл. 27. (1) Финансовият контрольор е на
пряко подчинение на министъра и осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение
за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на Министерството, включително осъществява предварителен контрол
на дейностите по усвояване на средствата по
Европейските структурни и кохезионни фондове, както и по други донорски програми.
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(3) Редът и начинът за извършване на
предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове в
съответствие с указанията на министъра на
финансите.
Раздел VII
Обща администрация
Чл. 28. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията
на министъра като ръководител на администрацията, създава условия за осъществяване
дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по
административното обслужване.
(2) Общата администрация е организирана
в 3 дирекции:
1. дирекция „Управление на финансовите
и човешки ресурси“;
2. дирекция „А дминистративно-правни
дейности“;
3. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“.
Чл. 29. Дирекция „Управление на финансовите и човешки ресурси“:
1. разработва проект на бюджет и средносрочна бюджетна прогноза на Министерството
съгласно Единната бюджетна класификация
и в програмен формат; разработва бюджета и
тригодишната бюджетна прогноза на Министерството по политики и програми;
2. осиг у рява финансово -счет оводни т е,
бюджетните и стопанските дейности на Министерството при спазване на законодателството, Единната бюджетна класификация
и приложимите за бюджетните организации
счетоводни стандарти и указания;
3. участва в процеса на управление на
бюджетните средства на Министерството в
съответствие с принципите за всеобхватност,
отчетност и отговорност, адекватност, икономичност, ефикасност, ефективност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност;
4. анализира, разпределя и утвърждава
чрез Системата за електронни бюджетни
разплащания (СЕБРА) лимита на разходите
на Министерството;
5. изготвя ежемесечните и тримесечните
отчети за касовото изпълнение на бюджета, на
сметките за средствата от Европейския съюз,
на сметките за чужди средства и отчетите в
програмен формат, като осигурява своевременното им представяне пред съответните
институции;
6. съставя годишния финансов отчет на
Министерството;
7. изготвя актовете за възникването, изменянето и прекратяването на служебните и
трудовите правоотношения на служителите в
Министерството и образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета; издава,
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оформя и заверява служебните и трудовите
книжки; приема и обработва болничните
листове;
8. изготвя, актуализира и съхранява длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите съгласно действащото
законодателство;
9. организира и координира дейностите по
набиране и подбор на персонала в Министерството и дава становища по компетентност
относно предложенията за назначаване, мобилност, преназначаване и освобождаване на
служителите;
10. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики
на сл у ж ителите в Министерството, като
осигурява методическа помощ;
11. организира и консултира всички дейности, които са свързани с управлението на
човешките ресурси в Министерството;
12. периодично изготвя анализ на потребнос
тите от обучение и годишен план за обучение
на служителите в Министерството;
13. организира и контролира обучението
и развитието на персонала, като предлага и
реализира програми за обучение и професионална квалификация на служителите;
14. поддържа и актуализира съществуващите бази данни, свързани с управление на
човешките ресурси;
15. дава становища по проекти на нормативни актове във връзка с управлението на
човешките ресурси в държавната админис
трация;
16. изготвя програмен бюджет на Министерството и бюджетната прогноза във връзка
с разходите за персонала;
17. организира, разработва и съставя списък за капиталовите разходи по бюджета на
Министерството;
18. отговаря за правилното управление,
стопанисване и използване на имуществото
на Министерството, организира и извършва
годишни инвентаризации в установените
срокове;
19. осигурява поддръжката на движимото
и недвижимото имущество – държавна собственост, предоставено за управление на Министерството, като организира и осъществява
извършването на текущи и основни ремонти
и поддържа санитарно-хигиенните условия в
сградите и прилежащите територии;
20. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване и логистика на звената
в Министерството с транспорт, организационна техника, консумативи и инвентар;
21. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на
стоково-материалните ценности;
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22. участва при организирането и координира извършването на дейностите, свързани
с обществените поръчки от компетентността
на дирекцията, като:
а) участва в планирането и отчитането на
обществените поръчки;
б) следи и отговаря за спазването на процедурните правила и срокове по отношение на
възстановяване на гаранциите за изпълнение
по сключените договори;
в) води регистър за сключените договори,
сроковете за изпълнение и финансовите параметри в Министерството;
г) контролира изпълнението и извършва
плащания по договорите;
23. осигурява функционирането и поддръжката на системите за охранителен и
пропускателен режим, както и поддръжката
и ремонта на пожароизвестителните и пожарогасителните системи;
24. води регистратура за класифицираната
информация и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване
на класифицираната информация;
25. изпълнява и други функции, възложени
от министъра.
Чл. 30. (1) Дирекция „Административноправни дейности“:
1. осъществява процесуалното представителство на министъра и на Министерството;
2. координира подготовката на материалите на Министерството за заседанията на
Министерския съвет;
3. организира и оформя предложенията
на Министерството за включване в законодателната и в оперативната програма на
Министерския съвет и изготвя периодични
отчети за изпълнението им;
4. разработва проекти на нормативни актове
от компетентността на министъра и изготвя
предварителни оценки на въздействието им;
5. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на туризма, както и
във всички случаи, в които Министерството
е заинтересувано ведомство;
6. изготвя проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения
на Министерския съвет, свързани с дейността
на Министерството;
7. подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е
министърът;
8. изготвя проекти на нормативни и административни актове във връзка с актуализиране на нормативната уредба в областите на
компетентност на министъра;
9. изготвя становища по проекти на международни договори;
10. изготвя проекти, съгласува по законосъобразност или дава становища по законосъобразността на административните актове,
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издавани от министъра, заместник-министрите, главния секретар или от упълномощено
от министъра длъжностно лице;
11. изготвя проекти на граждански договори
и съгласува по законосъобразност граждански
договори, сключвани в Министерството;
12. съгласува по законосъобразност договори по трудовоправни отношения и заповеди
по служебни правоотношения;
13. дава становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за
обществените поръчки, Закона за държавната
собственост, Закона за държавния служител,
Кодекса на труда, Закона за достъп до обществена информация и други, провеждани
в Министерството;
14. отговаря за законосъобразното провеждане на процедурите за възлагане на обществените поръчки в Министерството, като:
а) разработва и отговаря за спазването на
вътрешни правила за управление на цикъла
на обществените поръчки;
б) води регистър на сключените договори
по вида на обществените поръчки и източниците на финансиране;
в) изпраща за публикуване в Регистъра на
обществените поръчки (РОП) предвидените в
законодателството документи и информация;
15. осигурява дейността по приемането
на предложения и сигнали от граждани и
представители на организации, включително изслушването на техните предложения и
сигнали, в определени и предварително оповестени дни и часове съгласно глава осма от
Административнопроцесуалния кодекс;
16. осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридичес
ките лица и комплексното административно
обслужване;
17. организира и осъществява деловодната
дейност и цялостното обслужване на документооборота посредством автоматизирана
информационна система, включваща система
за архивиране и съхраняване на документацията на Министерството, и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в архива;
18. организира експертиза за ценността на
документите, съхранявани в архива, тяхната
обработка и предаване в Централния държавен архив;
19. подпомага правомощията на министъра
във връзка с упражняване правата на държавата в „Слънчев бряг“ – АД, съгласно Закона
за публичните предприятия и правилника за
неговото прилагане;
20. у частва в разработването или дава
становища по проекти за усъвършенстване
на нормативната уредба, регламентираща
търговските и индустриалните отношения,
управлението на държавното участие, приватизацията и други, с оглед на отрасловата
компетентност на министъра;
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21. организира и координира дейността по
тристранното партньорство с работодателските и синдикалните организации;
22. съхранява договорите и документите
по сключени с министъра в качеството му
на приватизиращ орган сделки за търговски
дружества от сектор „Туризъм“; извършва
анализи и оценки и предоставя информация и
преписи от документи по сделки в отговор на
заявления и сигнали от заинтересовани лица.
(2) Дирекция „Административно-правни
дейности“ изпълнява дейностите по ал. 1,
т. 17 – 20 в координация с дирекция „Управ
ление на финансовите и човешки ресурси“.
(3) Дирек ци я „А дминист ративно-правни дейности“ подпомага правомощията на
министъра във връзка с информационната
сигурност и изпълнява функциите на звеното,
отговарящо за мрежовата и информационната
сигурност, като:
1. отговаря за организирането, управлението и прилагането на мерки за мрежова и информационна сигурност на всички
структури, програми, дейности и процеси в
Министерството;
2. организи ра дейнос т и т е, свърза ни с
постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност, и целите, заложени
в политиката на Министерството за мрежова
и информационна сигурност;
3. представител на дирекцията участва в
изготвянето на политиките и документираната
информация;
4. осигурява и отговаря за мрежовата и
информационната сигурност на Министерството в съответствие с нормативната уредба,
политиките и целите за мрежова и информационна сигурност на организацията;
5. разработва и предлага на министъра за
утвърждаване и следи за спазването на вът
решните правила за всяка дейност, свързана
с администрирането, експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуер, и за прилагането на законите, подзаконовите нормативни
актове, стандартите, политиките и правилата
за мрежовата и информационната сигурност;
6. консултира министъра, заместник-министрите, главния секретар и служителите на
ръководни длъжности по въпроси, свързани
с информационната сигурност;
7. организира, координира и отговаря за
периодичните оценки на рисковете за мрежовата и информационната сигурност;
8. поне веднъж годишно изготвя доклади за
състоянието на мрежовата и информационната
сигурност в Министерството и ги представя
на министъра;
9. координира обученията, свързани с мрежовата и информационната сигурност;
10. организира проверки за актуалността
на плановете за справяне с инцидентите и
плановете за действия в случай на аварии,
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природни бедствия или други форсмажорни
обстоятелства; анализира резултатите от тях
и организира изменение на плановете, ако е
необходимо;
11. отговаря за водене на регистъра на
инцидентите и за реагиране при инциденти
с информационната сигурност при условията
и по реда на Закона за киберсигурност и подзаконовите актове по прилагането му;
12. уведомява за инциденти съответния
секторен екип за реагиране на инциденти с
компютърната сигурност в съответствие с
изискването на действащото законодателство;
13. организира анализ на инцидентите с
мрежовата и информационната сигурност за
откриване на причините за тях и предприемане на мерки за отстраняването им с цел
намаляване на еднотипните инциденти и
намаляване на загубите от тях;
14. следи за актуализиране на използвания
софтуер и хардуер;
15. следи за появата на нови киберзаплахи
(вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и
предлага адекватни мерки за противодействието им;
16. организира тестове за откриване на
уязвимости в информационните и комуникационните системи и предлага мерки за
отстраняването им;
17. организира и сътрудничи при провеждането на одити, проверки и анкети и при
изпращането на резултатите от тях на съответния национален компетентен орган;
18. предлага санкции за лицата, нарушили
мерките за мрежовата и информационната
сигурност;
19. организира, администрира и осигурява
техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на
Министерството;
20. осигурява системна поддръжка и интег раци я на комплексни информационни
системи в Министерството, вк лючително
информационните фондове, съдържащи вътрешноведомствена информация;
21. организира управлението на удостоверенията за електронни подписи в Министерството;
22. поддържа служебни регистри на потребителите, на компютърната и периферната
техника, на комуникационното оборудване на
Министерството и на използваните софтуерни
продукти и системи;
23. координира и осигурява взаимодействието на информационните системи на Министерството с необходимите регистри, поддържани в други държавни и общински органи
и институции;
24. участва в планирането и отчитането на
разходите за информационно-комуникационни
системи и за използваните информационни
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технологии при подготовката и представянето
на бюджетните прогнози на Министерството.
Чл. 31. Дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“:
1. организира провеж дането на информационната и комуникационната политика
на Министерството съгласно принципите за
достъп до обществена информация;
2. предлага и координира п убличните
изяви на министъра, на заместник-министрите
и на служителите на Министерството, като
ги съгласува с началника на политическия
кабинет;
3. планира дългосрочната медийна политика за изграждане на публичния имидж на
министъра и на Министерството;
4. предлага проучвания на общественото
мнение за дейността и политиките на Министерството;
5. координира връзките с медиите с цел
осигуряване на пълна и точна информация за
дейността на министъра и на Министерството
в публичното пространство;
6. координира разработването на информационни материали за дейността на Министерството в областта на туризма (бюлетини,
медиен мониторинг, информация, съобщения);
7. организира и провежда периодични и
специализирани срещи и пресконференции
за запознаване с резултатите от дейността
на Министерството в областта на туризма,
координира дейността по подготовка на изданията на тази тема;
8. извършва мониторинг и анализ на медийни публикации, свързани с правомощията
на министъра и функциите на служителите
от Министерството; организира и поддържа
архив на медийни публикации и аудио-визуални материали;
9. подпомага парламентарния секретар, като
съгласува с компетентните звена и с началника на кабинета подготовката на отговорите
на министъра във връзка с парламентарния
контрол;
10. координира съдържанието и отговаря
за публикуването на актуална информация
на интернет страницата на Министерството;
11. организира посещенията на министъра и на заместник-министрите в чужбина и
отразяването им от медиите;
12. съдейства на началника на кабинета
при изготвяне програмата на министъра, на
заместник-министрите и на главния секретар при официални и работни посещения в
чужбина и в страната, както и на официални
гости на министъра, на заместник-министрите
и на главния секретар;
13. изготвя и координира програмите за
посещения на чуждестранни гости по покана
на министъра, на заместник-министрите и на
главния секретар;
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14. осъществява протоколната кореспонденция на министъра;
15. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване на работни срещи, дискусии, семинари,
кръгли маси и други събития и прояви в
Министерството;
16. подпомага организирането на приема
на чуждестранни гости и провеждането на
международни мероприятия у нас;
17. работи в координация с дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи за държавни посещения, както
и със звената за връзки с обществеността и
протокол в Администрацията на президента,
с дирекция „Правителствена информационна
служба“ на Министерския съвет и със съответните дирекции на другите министерства;
18. осигурява преводите при срещи с чуждестранни представители и извършва преводи
на материали и документи, свързани с дейността на Министерството;
19. изпълнява и други функции, възложени
от министъра.
Раздел VIII
Специализирана администрация
Чл. 32. Специализираната администрация
е организирана в 6 дирекции:
1. дирекция „Туристическа политика“;
2. дирекция „Маркетинг и реклама“;
3. дирекция „Меж дународна дейност и
визови режими“;
4. дирекция „Програмиране и управление
на проекти“;
5. дирекция „Концесиониране, наемна и
регулаторна дейност в туризма“;
6. дирекция „Контролна и инспекционна
дейност“.
Чл. 33. Дирекция „Туристическа политика“:
1. разработва, наблюдава и оценява изпълнението на Националната стратегия за
устойчиво развитие на туризма и на стратегии за развитие на отделни видове туризъм,
както и краткосрочни програми и планове за
прилагането им;
2. координира и съвместно с други държавни органи участва в разработването на
проекти на нормативни актове за статута и
управлението на националните курорти;
3. координира дейността по интеграцията
на туризма с други отрасли на националната
икономика;
4. разработва концепция за туристическо
райониране на страната и подпомага дейността
по регионализиране на туристическия продукт
на страната;
5. разработва стратегически документи за
отделните видове туризъм:
а) планински туризъм – планински ски
туризъм, планински пешеходен туризъм, планински рекреационен туризъм;
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б) морски туризъм – морски рекреативен
туризъм и морски спортен туризъм;
в) к ул т у рен т у риз ъм – к ул т у рно -ис т о рически туризъм, музеен, археологически,
културно-религиозен, фестивален и събитиен
туризъм, културен туризъм на изкуствата,
винен туризъм;
г) здравен туризъм – балнео-, СПА и уелнес
туризъм, медицински, климатолечение;
д) алтернативен туризъм – приключенски,
бавен туризъм, екстремни спортове, къмпинг и караванинг, велосипеден, пешеходен,
голф и др.;
е) градски туризъм – конферентен, конгресен, събитиен, изложбен туризъм;
ж) други видове специализиран туризъм;
6. осигурява организирането и административно-техническото обслужване на Националния съвет по туризъм;
7. осигурява координацията с туристическите сдружения и с организациите за управление
на туристическите райони;
8. подпомага дейността по създаването
на национална мрежа от туристически информационни центрове, функциониращи въз
основа на единни стандарти за организация на
дейността на туристическите информационни
центрове и националната мрежа;
9. взаимодейства с компетентните държавни
органи и с териториалните органи на изпълнителната власт, организира и координира
съвместната дейност при провеждането на
националната политика в туризма, финансовото осигуряване и изпълнение на стратегиите, програмите и концепциите, свързани
с туризма;
10. координира дейността по интеграцията
на туризма с други отрасли на националната
икономика и разработва стратегия, краткосрочни програми и планове за дигитална
трансформация на туризма;
11. подпомага развитието на туристичес
ките райони чрез създаване на концепция за
интелигентни дестинации;
12. участва в разработването на нормативни актове в областта на туризма и изготвя
становища по проекти на нормативни актове,
свързани с развитието на туризма;
13. изготвя предварителни, междинни и
последващи оценки на въздействието на стратегически документи и нормативни актове за
развитие на туризма;
14. поддържа Единната система за туристическа информация като единна електронна
база данни; събира, обработва, съхранява и
актуализира данни за Единната система за
туристическа информация, включително за
Регистъра на туристическите атракции;
15. набира, обработва и анализира статистически данни за развитието на туризма в
страната и друга информация за развитието на
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търсенето и предлагането в страни – основни
пазари за националния туристически продукт,
в регионален, европейски и световен мащаб;
16. организира и анализира проучвания
в туризма и изготвя прогнози за развитието
на бранша като цяло и на отделни видове
туризъм;
17. съдейства за реализацията на инициативи на туристически сдружения, вписани в
Националния туристическия регистър, когато
те съответстват на целите и приоритетите на
Министерството в областта на туризма за
съответната година;
18. подпомага дейността на компетентните органи за провеждане на държавната
политика по отношение на обу чението и
повишаване квалификацията на кадрите в
туризма;
19. съвместно с дирекция „Програмиране
и управление на проекти“ разработва правила на Министерството като администратор
на държавни помощи, предоставени от Министерството, и подпомага министъра със
становища по прилагане на регулациите за
държавните помощи;
20. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството с
оглед на функционалната си компетентност.
Чл. 34. Дирекция „Маркетинг и реклама“:
1. организира маркетингови проучвания
за:
а) търсенето (пазарни сондажи);
б) разработването на политики (решения)
и услови я за развитие на Българи я като
атрактивна и привлекателна туристическа
дестинация;
в) надграждане на предлаганите решения
към пазарните изисквания и очаквания;
г) организацията на рекламата, каналите
за разпространението и достъпа до информация за възможностите, които предлага
България за туризъм;
2. организира и координира с компетентните дирекции извършването на маркетингови проучвания на основни, перспективни и потенциа лни пазари за българск и я
туристически продукт, които да служат за
основа при разработването на рекламните
и комуникационните кампании;
3. изготвя и предлага на министъра концепция за дигитален маркетинг на България
като туристическа дестинация;
4. извършва проучвания на добри практики
и анализира ефективността на български и
международни рекламни кампании и възможностите на дигиталния маркетинг;
5. разработва и изпълн ява Годишната
програма за национална туристическа реклама, изготвя и представя на министъра
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отчет на изпълнението, разходите и анализ
на ефективността им за предходната година;
6. организира у частието на Република
Бъ л гари я в меж д у народ н и т у рис т и ческ и
изложения, панаири и прояви, свързани с
туризма;
7. организира опознавателни пътувания на
чуждестранни журналисти и посещения на
чужди туроператори и туристически агенти
в страната;
8. организира изработването на рекламни
материали (печатна реклама, аудио-визуална реклама, предметна, пространствена и
дигитална реклама), представящи България
като атрактивна туристическа дестинация;
9. участва в актуализирането на Националния туристически портал и осъществява
всички дейности, свързани с популяризирането му;
10. разработва и осъществява комуникационни кампании на целеви и перспективни
чуждестранни пазари, както и кампании,
насочени към вътрешния пазар;
11. съдейства и методически подпомага
регионални и местни структури за изграждането на национална туристическа мрежа
от туристически информационни центрове;
12. съдейства на туристически сдружения
и фирми за популяризирането на туристическия им продукт;
13. осиг у рява дейност та на Националния туристически информационен център
и организира разпространението на информационните материали, рекламни брошури,
каталози и други носители на информация;
14. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството с
оглед на функционалната си компетентност;
15. осъществява и други функции, възложени от министъра.
Чл. 35. Дирекция „Международна дейност
и визови режими“:
1. подпомага министъра при представляването на Република България пред международните органи и организации в областта
на туризма и изпълнява, и координира изпълнението на задълженията на Република
България, произтичащи от членството є в тях;
2. подпомага задграничните представителства на Република България в сектор
„Туризъм“ чрез аташетата по туризма;
3. прави предложения за провеждането на
двустранни посещения и срещи на държавно
и правителствено равнище в областта на
туризма и подготвя позиции по въпросите
на туристическото сътрудничество;
4. подпомага дейността на Министерството и участва в сесии на двустранни между
правителствени комисии за икономическо
сътрудничество и в заседанията на други фор-
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ми на двустранно търговско-икономическо
сътрудничество; осигурява текущата работа
и координира изпълнението на поставените задачи съвместно с Министерството на
външните работи и с другите заинтересувани
ведомства при подготовка и провеждане на
сесиите и заседанията;
5. осигурява функциите на министъра по
осъществяването на междудържавното сът
рудничество в туризма и изпълнението на
двустранните спогодби от компетентността
на министъра;
6. подпомага минист ъра във връзка с
предложения пред министъра на външните
работи за облекчаване на условията за издаване на визи за туристи от традиционни
и перспективни държави за българския туристически пазар;
7. съдейства за получаване на информация
за паспортните, визовите и здравните изиск
вания за пътуване в други държави;
8. координира дейността по участието на
Република България в международни инициативи с туристическа насоченост;
9. участва в Консултативния комитет по
въпросите на туризма към Европейската комисия (ЕК) и в други консултативни органи
в сферата на международния туризъм;
10. подпомага участието на Постоянното
представителство на Република България
към ЕС в работни групи, свързани с туристическото законодателство и развитието на
туризма;
11. изготвя годишния доклад до ЕК за
състоянието на туризма в страната (законодателна рамка и реформи, данъчна политика
и други);
12. координи ра дейност та, свързана с
членството на Република България в ЕС, в
сферата на туризма (контакт с ротационни
председатели, подготовка на ротационното
председателство на страната и други);
13. изготвя анализи и справки за развитието на двустранните туристически отношения
и предоставя информация на други заинтересувани ведомства и неправителствени
организации;
14. осъществява оперативното ръководство
на дейността на аташетата по туризма към
задграничните представителства на Република България в отделните страни, съгласува
плановете им за работа и конкретните им
задачи по провеждането на външната туристическа политика на страната;
15. осъществява контакти и обмен на
информация със съответните служби в държавни институции и организации и други в
съответните страни по въпроси на външната
туристическа политика, като информира Министерството на външните работи и другите
заинтересувани министерства и ведомства;
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16. координира дейността с други ведомства по разработването на мерки за облекчаване на формалностите по пристигането
и пребиваването на чуждестранни туристи
в Република България и по гарантирането
на тяхната сигурност; координира с други
администрации мерки за гарантиране сигурността на българските туристи при пътуване
зад граница;
17. подпомага министъра във функциите
му, свързани с дейността по привличане на
инвестиции, и взаимодейства с Българската
агенция за инвестиции при представянето и
рекламата в чужбина на възможностите за
инвестиране в областта на туризма в страната;
18. подпомага минист ъра и изпълнява
задачи, свързани с участието на Република
България в органите по управление на Световната организация по туризъм (СОТ) и в
други международни организации, както и
участва със свои представители в работата на
комисии и работни групи по сътрудничество
в туризма към СОТ и други международни
организации;
19. изготвя съгласувано с дирекция „Туристическа политика“ позиции пред Централната
европейска инициатива и участва със свои
представители в работни групи към нея във
връзка с изготвяне на политики и инструменти
на международно ниво;
20. насърчава участието на неправителствения туристически сектор в международни
браншови и продуктови организации;
21. осъществява дейностите по координацията на Приоритетна област 3 на Стратегията
на Европейския съюз за Дунавския регион;
22. подпомага министъра при представяне на Република България в международни
форуми от високо равнище и насърчава партньорствата с държавни, регионални и местни
институции от дунавските страни;
23. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството с
оглед на функционалната си компетентност;
24. изпълнява и други функции, възложени
от министъра.
Чл. 36. (1) Дирекция „Програмиране и управление на проекти“ подпомага министъра във
функциите му на администратор на държавни
и минимални помощи, свързани с реализиране на проекти, изпълнявани по програми,
мерки и схеми, финансирани с безвъзмездни
средства от държавния бюджет, като:
1. разработва процедури по програмиране, кандидатстване, реализиране и отчитане
на проекти по съответна програма, мярка
и схема;
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2. програмира и планира проекти, мерки и схеми за финансиране, съвместно със
съответната дирекция от специализираната
администрация на Министерството;
3. участва в разработването на документи
за кандидатстване, изпълнение и отчитане
на разходите;
4. у частва в оцен яването, селек ци ята,
наблюдението на изпълнението и контрола
при отчитането на разходите по съответна
програма, мярка и схема;
5. участва в разработването на техническите
изисквания за провеждане на обществени поръчки съобразно областите на компетентност
на дирекцията;
6. осъществява текущо информиране на
предприятия и лица в туристическия сектор
относно възможностите за кандидатстване
за безвъзмездно финансиране с проекти по
различни програми, мерки и схеми, финансирани от държавния бюджет и от бюджета
на Общността;
7. съвместно с дирекция „Туристическа
политика“ разработва правила на Министерството като администратор на държавни
помощи, предоставени от Министерството, и
организира мониторинга по разходването им;
8. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на
функционалната си компетентност.
(2) Дирекция „Програмиране и управление
на проекти“ подпомага министъра при осъществяване на правомощията му, свързани с
реализиране на проекти за развитие на туризма
на национално, регионално и местно равнище,
включително за изграждането и развитието
на инфраструктурата, свързана с туризма,
и осигурява дейностите по изпълнение и/
или управление на проекти или програми,
финансирани със средства от Европейския
съюз или от други донорски организации и
финансови институции, по които Министерството е бенефициент, като:
1. отговаря за цялостното управление, изпълнение, отчитане и контрол на дейностите
по съответния проект съгласно договора за
безвъзмездна помощ;
2. ръководи, организира, координира и
контролира дейността на екипите за управ
ление на съответния проект;
3. подпомага упражняването на представителството от ръководителите на проектите
пред институциите, партньорите, медиите и
всички трети лица;
4. отговаря за спазването на плана за действие по проектите и за постигнатото качество;
5. участва в подготвителния етап от разработването на обществени поръчки за избор
на изпълнител и сключването на договори
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по реда на Закона за обществените поръчки,
съгласно правилата за провеждане на обществени поръчки в Министерството;
6. обезпечава изготвянето и сключването
на договори за партньорство при наличие на
партньори по проекта;
7. отговаря за оформянето и подписването
на всички документи за плащания в рамките на проектите и организира, координира
и контролира техническото и финансовото
междинно и финално отчитане на проектите;
8. отговаря за въвеждането и поддържането
на информацията по проектите в съответната информационна система за управление и
наблюдение и отговаря за администрирането,
докладването и проследяването на случаи
на нередности и съмнения за измами по
проектите;
9. представя текущи доклади на министъра
за хода на изпълнение на проектите и осигурява необходимата публичност и информация
за изпълняваните дейности по проектите;
10. подпомага работата на другите дирекции на Министерството при разработване и
съгласуване на програми и инструменти за
финансиране;
11. изпълнява функциите на администриращо звено на информационните системи за
управление и наблюдение на средствата от
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз в Република България
2020 (ИСУН 2020) и Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) за
структурата на Министерството;
12. представлява Министерството в различни комитети за наблюдение по оперативни
програми, трансгранични и транснационални
програми за предоставяне на безвъзмездни
финансови средства на Европейския съюз;
13. осъществява комуникацията с управляващите органи във връзка с изпълнението на
проекти в Министерството;
14. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството, както
и в изпълнението на програмите от бюджета
на Министерството с оглед на функционалната
си компетентност.
Чл. 37. (1) Дирекция „Концесиониране,
наемна и регулаторна дейност в туризма“
подпомага министъра при осъществяване
на концесионната политика на морск ите
плажове, като:
1. организира и осъществява концесионната
политика и дейностите по предоставяне на
концесии на морски плажове;
2. организира подготвителните действия
по предоставяне на концесии на морск и
плажове по реда на Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие и Закона за
концесиите;
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3. организира и провежда процедурите за
определяне на концесионери на морските
плажове при условията и по реда на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие;
4. организира и осъществява дейността по
предоставяне под наем на морските плажове
и по сключването на договори за наем на
морските плажове, които не са предоставени
на концесии, по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост;
5. участва в комисии и/или работни групи
за изготвяне на предложения за изменения и/
или допълнения на нормативни актове, регламентиращи процесите на концесионирането;
6. подготвя и изпраща решенията на Министерския съвет за откриване на процедури
за предоставяне на концесии на морски плажове и решенията на Министерския съвет
за определяне на спечелилите конкурсите за
определяне на концесионери на морски плажове, както и попълнени електронни формуляри до Националния концесионен регистър
по предоставените концесии, включително
организира поддържането им в акт уално
състояние;
7. съставя, поддържа и съхранява електронни досиета за всички сключени от министъра концесионни договори и договори за
отдаване под наем на морски плажове, като
предоставя достъп до цялата информация за
осъществяване на контрол по изпълнението
им на дирекция „Контролна и инспекционна
дейност“;
8. извършва индексирането на наемните цени и концесионните възнаграждения
съгласно законодателството и сключените
договори с концесионери и наематели на
морски плажове;
9. изготвя становища, доклади и писма
до Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, до областни администрации, до
общини и отговоря на жалби, молби и др.,
свързани с техническите характеристики на
морските плажове;
10. извършва действия по административни
процедури в службите по геодезия, карто
графия и кадастър – гр. Бургас, гр. Добрич,
гр. Варна, за изменения на кадастралната
карта и кадастралните регистри на морските
плажове и специализирани карти за морските
плажове;
11. подготвя за възлагане изменения на
специализирани карти и регистри на обектите – морски плажове;
12. подготвя документация за предоставяне
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за утвърждаване на актове за изключителна държавна собственост
на морски плажове;
13. изготвя становища по проекти за общи
устройствени планове или подробни устрой-
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ствени планове, постъпили в Министерството,
и участва в експертни съвети;
14. участва в комисии за установяване състоянието на морските плажове и организира
приемане и предаване на морски плажове;
15. организира управлението на неохраняемите морски плажове.
(2) Дирекция „Концесиониране, наемна и
регулаторна дейност в туризма“ подпомага
правомощията на министъра при осъществяване на регулаторната политика на туристическите дейности и обекти, като:
1. извършва предварителен контрол на
заявления-декларации на лицата, кандидатстващи за регистрация за извършване на
туроператорска и/или туристическа агентска
дейност;
2. извършва предварителен контрол на
заявления-декларации за категоризиране и
сертифициране на туристически обекти;
3. разработва и предлага за утвърждаване
от министъра вътрешни правила за категоризацията и сертификацията на туристическите
обекти, както и за регистрацията за извършване на туроператорска и/или туристическа
агентска дейност;
4. подпомага дейността по създаването
на регулация за статута и управлението на
националните курорти;
5. организира воденето, актуализирането и
поддържането на Националния туристически
регистър;
6. извършва предварителен контрол на
заявления-декларации за явяване на изпит,
подпомага и у частва в организирането и
провеждането на изпити за придобиване на
правоспособност за упражняване на професиите „екскурзовод“, „планински водач“ и
„ски учител“, както и за вписване в Националния туристически регистър на лицата,
придобили правоспособност за упражняване
на професиите;
7. разработва и предлага за утвърждаване
от министъра на критерии за оценка на кандидати и въпросник за изпит на кандидати,
явяващи се за придобиване на правоспособност по професиите „екскурзовод“, „планински
водач“ и „ски учител“;
8. разработва и предлага за утвърждаване от
министъра на образци на идентификационни
карти по чл. 148, ал. 1 от Закона за туризма
за всяка о т п рофесии т е – „екск у рзовод“,
„планински водач“ и „ски учител“;
9. подпомага и участва в дейността на:
а) Експертна комиси я по регист раци я
на т у роперат ори и т у рис т и ческ и а г ен т и
(ЕКРТТА);
б) Експертна комисия по категоризация
на туристически обекти (ЕККТО);
в) Експертна комисия по сертификация
на туристически обекти (ЕКСТО);
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г) Експертна комисия за регистрация на
ски училища (ЕКРСУ);
д) Експертна комисия за определяне степента на сложност на ски пистите (ЕКОСССП);
10. изготвя графици за извършване проверки на място за категоризация и сертификация
на туристически обекти и определяне степента на сложност на ски пистите и участва
в проверките;
11. участва в разработването и съдейства
за въвеждането на доброволни системи за
сертифициране на качеството и устойчивото
туристическо развитие;
12. разработва и предлага за утвърждаване от министъра образци на категорийната
символика, удостоверенията за категоризация,
сертификация и регистрация;
13. анализира и оценява въздействието
на административното регулиране и административната тежест за бизнеса в областта
на туризма;
14. разработва, предлага и подпомага инициативи в областта на по-доброто регулиране
и облекчаване на административната тежест
и участва в подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването
на съществуващи административни режими
в областта на туризма;
15. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на
функционалната си компетентност;
16. изпълнява и други функции, възложени
от министъра.
Чл. 38. Дирекция „Контролна и инспекционна дейност“:
1. извършва проверка на докладите за изпълнението на концесионните договори и на
годишните работни и инвестиционни програми
на концесионерите на морски плажове;
2. извършва проверка, одобряване и контрол
на схемите за разполагане на преместваеми
обекти на морските плажове и проверява,
одобрява и представя за съгласуване от министъра на туризма програмите по организирането на водноспасителната дейност на
морските плажове за съответния предстоящ
летен сезон, придружени от схеми за охраняваните части от прилежащата на морските
плажове акватория и за разположението на
спасителните постове;
3. осъществява дейността по проверка и
представяне за одобряване от министъра на
схемите за разполагане на преместваеми обекти на територията на националните курорти;
4. осъществява текущ контрол по изпълнението на действащите концесионни договори и
на договорите за отдаване под наем на морски
плажове чрез планирани проверки на място,
чрез извънредни внезапни проверки и чрез
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документални проверки по реда на Закона
за концесиите и Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие;
5. осъществява постоянен контрол по изпълнението на задълженията за концесионните
плащания по действащите концесионни договори, включително по спазване на сроковете за
изпълнението им, определя и налага санкции
и неустойки за неизпълнение на задължения
по концесионните договори и по договорите
за наем на морски плажове;
6. организира и осъществява цялостен
контрол по изпълнението на задълженията
на наемателите по договорите за наем на
морски плажове;
7. организира и осъществява контрол на
техническите параметри на морските плажове, на площите на преместваемите обекти
и съоръжения на морските плажове, на допълнителните търговски площи и размера на
площите за свободно разполагане на плажни
принадлежности от посетителите на морските
плажове, както и на дължината на бреговата
линия пред площите за свободно разполагане
на плажни принадлежности;
8. съставя актове за установяване на извършено нарушение по реда на Закона за
административните нарушения и наказания
при констатирани нарушения на изискванията
на Закона за туризма, Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, Закона за концесиите, Закона за държавната собственост и
на подзаконовите актове по прилагането им
и предлага на министъра да наложи глоби и
имуществени санкции;
9. планира и следи аналитично приходите
и разходите от концесионната дейност;
10. подпомага министъра в дейностите по
организиране и координиране на контрола
върху качеството на туристическия продукт;
11. разглежда уведомяванията, направени
от председателя на Комисията за защита на
потребителите в резултат на контролните му
правомощия по Закона за туризма, и предлага
на министъра прекратяване или понижаване
на категорията на туристически обекти, съответно заличаване на регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа
агентска дейност;
12. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на
функционалната си компетентност;
13. изпълнява и други функции, възложени
от министъра.
Раздел IX
Организация на работата в Министерството
Чл. 39. (1) Организацията на работата в
Министерството се осъществява по реда на
правилника.
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(2) Министърът по предложение на главния
секретар издава Вътрешни правила за оборот
на електронни документи и документи на
хартиен носител.
(3) Съгласувателните процедури в Министерството се определят с Вътрешните правила
по ал. 2.
Чл. 40. Държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение, изпълняват възложените им задачи и отговарят
пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си
характеристики и Кодекса за поведение на
държавните служители.
Чл. 41. (1) За образцово изпълнение на
служебните си задължения държавните служители в Министерството имат право на
отличия в съответствие със Закона за държавния служител.
(2) Условията за присъждане на отличия
се определят от министъра по предложение
на главния секретар.
(3) Награ ж даването на слу ж ителите в
Министерството се извършва със заповед на
министъра.
Чл. 42. (1) Непосредственото ръководство
на дирекциите се осъществява от техните
директори.
(2) Директорът на дирекция:
1. отговаря за законосъобразното изпълнение на функциите и действията на служителите
в ръководената от него дирекция;
2. разработва и докладва на министъра, на
заместник-министрите или на главния секретар материалите по въпроси, включени във
функциите на ръководената от него дирекция;
3. участва в съвещания и заседания при
министъра, при заместник-министрите или
при главния секретар;
4. насочва и подписва материали, подготвени по въпроси, включени във функциите
на ръководената от него дирекция;
5. разпределя задълженията и работата
между звената или служителите в дирекцията.
(3) При отсъствие директорът се замества
от служител, определен от министъра.
Чл. 43. (1) Документите, изпратени до
Министерството от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат в
звеното за административно обслужване във
входящ регистър, като се отбелязва датата на
получаване.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
служебна преписка.
(3) Конт ролът по док у ментооборота и
дейностите, свързани с финализирането и
произнасянето по преписките, се упражнява
всеки месец от 1 до 5-о число от съответния
директор на дирекция.
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Чл. 44. Служебните преписки подлежат
на насочване според адресата или съдържанието им.
Чл. 45. Достъпът на външни лица в сградата
на Министерството се осъществява съгласно
Инструкцията за охраната и пропускателния
режим в Министерството, издадена от министъра.
Чл. 46. (1) Работното време на служителите в администрацията на Министерството
е 8 часа дневно с променливи граници и 40
часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Служителите сами определят началото
на работното си време, което може да бъде в
периода от 7:30 до 10:00 ч. Краят на работното
време се определя в зависимост от началото
на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.
(3) Служителите ползват обедна почивка
30 минути между 12:00 и 14:00 ч.
(4) Министърът може да установи и друго
работно време за служители от определени
административни звена с цел осигуряване
на необходимите условия за изпълнение на
функциите на Министерството и на админис
трацията му.
(5) Работното време на звеното за административно обслу ж ване на физическ и и
юридически лица се поставя на видно място
в сградата на Министерството.
Чл. 47. (1) Приемът на граждани и представители на организации и изслушването на
техните предложения и сигнали се извършва
всеки втори и последен вторник от месеца от
14:00 до 16:30 ч. в приемната на Министерството. Информация за това се оповестява на
интернет страницата, както и на указателното
табло в сградата на Министерството.
(2) Предложенията и сигналите, писмени
или устни, могат да се подават лично или
чрез упълномощен представител.
(3) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(4) За анонимни предложения и сигнали се
считат тези, в които не са посочени:
1. имената по документ за самоличност и
адресът – за българските граждани;
2. имената по документ за самоличност,
личният номер и адресът – за чужденец;
3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на
български език, седалището и последният
посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;
4. предложения и сигнали, които, въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 – 3, не са под
писани от автора или от негов представител
по закон или пълномощие.
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(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения,
извършени преди повече от две години, се
считат тези, които засягат факти и събития,
случили се преди повече от две календарни
години преди подаването или заявяването
на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в приемната или в
деловодството на Министерството.
(6) Предложения за усъвършенстване на
организацията и дейността на административни структури към министъра могат да се
правят до техните ръководители. Преписи от
тези предложения могат да се изпращат и до
министъра.
(7) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или
нецелесъобразни действия или бездействия
на административни органи или длъжностни
лица в съответните администрации, с които се
засягат държавни или обществени интереси,
права или законни интереси на други лица,
могат да се подават до:
1. министъра, когато сигналът се отнася
до служители на Министерството;
2. министъра, когато сигналът се отнася до
ръководители на административни структури
към министъра;
3. съответните ръководители на админис
тративни структури към министъра, когато
сигналът се отнася до служители на тези
структури, или до министъра;
4. Министерския съвет, когато сигналът се
отнася до министъра като административен
орган; по преценка на подателя сигналът може
да се подаде и чрез министъра.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона
за администрацията.
Приложение
към чл. 20, ал. 2
Численост на персонала в административните
звена на Министерството на туризма – 132
щатни бройки
Политически кабинет, в т.ч.:

7

Заместник-министри

2

Началник на политическия кабинет

1

Парламентарен секретар

1

Съветници, експертни и технически сът
рудници

3

Главен секретар

1

Инспекторат

3

Звено „Вътрешен одит“

2
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Служител по сигурността на информацията

1

Финансов контрольор

1

Обща администрация, в т.ч.:

36

дирекция „Административно-правни дейности“

20

дирекция „Управление на финансовите и
човешки ресурси“

11

дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“

5

Специализирана администрация, в т.ч.:

81

дирекция „Туристическа политика“

15

дирекция „Маркетинг и реклама“

14

дирекция „Международна дейност и визови режими“

12

дирекция „Програмиране и управление
на проекти“

12

дирек ци я „Концесиониране, наемна и
регулаторна дейност в туризма“

16

дирекция „Контролна и инспекционна
дейност“

12

2616

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64
ОТ 27 АПРИЛ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. в общ размер
3 000 000 лв. за изпълнение на следните национални научни програми:
1. Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ – 1 500 000 лв.;
2. Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство“ – 1 500 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи в централния
бюджет за изпълнение на политики по чл. 1,
ал. 5, т. 1.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта на
равен достъп до качествено висше образование
и развитие на научния потенциал“, бюджетна
програма „Оценка и развитие на националния
научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование – наука – бизнес като
основа за развитие на икономика, базирана
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на знанието“ по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2022 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси
и чл. 1, ал. 5, т. 1.1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2022 г. и във
връзка с Решение № 866 на Министерския съвет
от 2020 г. за одобряване на национални научни
програми „Интелигентно животновъдство“ и
„Интелигентно растениевъдство“.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2631

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65
ОТ 28 АПРИЛ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г. в размер на 720 000 лв. за
изпълнение на Национална научна програма
„Сигурност и отбрана“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи в централния
бюджет за изпълнение на политики по чл. 1,
ал. 5, т. 1.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“,
бюджетна програма „Оценка и развитие на
националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование – нау ка – бизнес като основа за развитие на
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икономика, базирана на знанието“ по бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 1, ал. 5, т. 1.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г. и във връзка с Решение № 731 на
Министерския съвет от 21 октомври 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2647
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Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г. по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна
програма „Правна рамка за функционирането
на съдебната система“.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да извърши налагащите се от чл. 1, ал. 1 промени
по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2687

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67
ОТ 29 АПРИЛ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г. в размер на 161 599 лв. във
връзка с изплащане на обезщетения през
2022 г. по Решение № 867 на Министерския
съвет от 2020 г., по т. 2, буква „г“ от Решение
№ 743 на Министерския съвет от 2021 г., по
Решение № 489 на Министерския съвет от
2021 г., по Решение № 509 на Министерския
съвет от 2021 г., по Решение № 600 на Министерския съвет от 2021 г., по т. 3, букви „а“,
„г“ и „ж“ от Решение № 493 на Министерския
съвет от 2021 г., по Решение № 527 на Министерския съвет от 2021 г. и по т. 3, букви „б“,
„д“ и „е“ от Решение № 583 на Министерския
съвет от 2021 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68
ОТ 29 АПРИЛ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 110 на Министерския съвет от 2010 г. за
създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 44 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 25 от 2011 г., бр. 8 от 2012 г., бр. 47,
62, 74 и 91 от 2013 г., бр. 80 от 2014 г., бр. 5 от
2015 г., бр. 63 от 2017 г., бр. 67 от 2018 г., бр. 1
от 2019 г. и бр. 22 и 41 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2а, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „заместник министър-председателят по икономическите и социалните
политики и министър на труда и социалната
политика“ се заменят с „министъра на труда
и социалната политика“.
2. В т. 3 думите „заместник министърпредседателят по управление на европейските средства“ се заменят със „заместник
м и н ис т ър -п редседат ел я по рег иона л но т о
развитие и благоустройството и министър на
регионалното развитие и благоустройството“.
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3. В т. 4 запетаята след думата „земеделието“ и думите „храните и горите“ се
заличават.
4. В т. 5 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на иновациите
и растежа“.
5. В т. 6 думите „заместник министърпредседателят по управление на европейските
средства“ се заменят със „заместник министър-председателя по ефективно управление“.
6. В т. 8 запетаята след думата „транспорта“ и думите „информационните технологии“
се заличават.
§ 2. Създава се чл. 2б:
„Ч л. 2б. Уп равлението, наблюдението,
контролът и отчитането на изпълнението на
Националната програма за развитие България
2030 по приоритети се ръководи от:
1. министъра на образованието и науката – за приоритет 1 „Образование и умения“
и за приоритет 2 „Наука и научна инфраструктура“;
2. заместник министър-председателя по
икономиката и индустрията и министър на
икономиката и индустрията – за приоритет
3 „Интелигентна индустрия“;
3. министъра на иновациите и растежа – за
приоритет 4 „Кръгова и нисковъглеродна
икономика“;
4. заместник министър-председателя по
климатични политики и министър на околната среда и водите – за приоритет 5 „Чист
въздух и биоразнообразие“;
5. министъра на земеделието – за приоритет 6 „Устойчиво селско стопанство“;
6. министъра на транспорта и съобщенията – за приоритет 7 „Транспортна свързаност“;
7. министъра на електронното управление
и министъра на транспорта и съобщенията – за приоритет 8 „Цифрова свързаност“;
8. заместник министър-председателя по
регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и
благоустройството – за приоритет 9 „Местно
развитие“;
9. заместник министър-председателя по
ефек тивно у правление – за п риори тет 10
„Институционална рамка“;
10. минист ъра на т руда и социа лната
по л и т и к а – з а п рио ри т е т 11 „С оц и а л но
включване“;
11. министъра на здравеопазването – за
приоритет 12 „Здраве и спорт“;
12. министъра на културата – за приоритет
13 „Култура, наследство и туризъм“.“
§ 3. В чл. 3 ал. 3 се изменя така:
„(3) Членове на съвета са:
1. заместник министър-председателят по
еврофондовете и министър на финансите;
2. заместник министър-председателят по
ефективно управление;
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3. заместник министър-председателят по
икономиката и индустрията и министър на
икономиката и индустрията;
4. заместник министър-председателят по
регионалното развитие и благоустройството
и министър на регионалното развитие и благоустройството;
5. заместник министър-председателят по
климатични политики и министър на околната
среда и водите;
6. министърът на образованието и науката;
7. министърът на вътрешните работи;
8. министърът на отбраната;
9. министърът на здравеопазването;
10. министърът на транспорта и съобщенията;
11. министърът на иновациите и растежа;
12. министърът на културата;
13. министърът на труда и социалната
политика;
14. министърът на земеделието;
15. министърът на туризма;
16. министърът на външните работи;
17. министърът на енергетиката;
18. министърът на младежта и спорта;
19. министърът на правосъдието;
20. министърът на електронното управление.“
§ 4. В чл. 6, ал. 2 числото „4“ се заменя
с „5“.
§ 5. В чл. 8, ал. 1 числото „15“ се заменя
с „16“.
§ 6. В чл. 8а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „министърът на финансите“ се заменят със „заместник министърпредседателят по еврофондовете и министър
на финансите“.
2. В ал. 3 думите „министър-председателя
по управление на европейските средства“ се
заменят със „заместник министър-председателя по ефективно управление“.
3. В ал. 8 думите „Министърът на финансите“ се заменят със „Заместник министърпредседателят по еврофондовете и министър
на финансите“.
§ 7. В § 2а от допълнителните разпоредби
думите „15 октомври“ се заменят с „1 декември“.
Заключителни разпоредби
§ 8. Проек т ът на п ърви я т ри г од и шен
план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие България
2030 се разработва и внася за приемане от
Министерския съвет в срок до 3 месеца след
приемането на постановлението.
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2688
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения на Конвенцията за улесняване на
международното морско корабоплаване
(Приети с Резолюция FAL.6(27) на Комитета
за улесняване на корабоплаването на Международната морска организация на 9 септември 1999 г. В сила за Република България от
1 януари 2001 г.)
Комитетът за улесняване на корабоплаването,
Като припомня член VII(2)(a) от Конвенцията за улесняване на международното морско
корабоплаване от 1965 г., както е изменена,
наричана по-долу „Конвенцията“, относно
процедурата за изменение на приложението
към Конвенцията,
Като припомня допълнително функциите,
които Конвенцията възлага на Комитета за
улесняване на корабоплаването за разглеждане
и приемане на изменения на Конвенцията,
Като взема предвид на своята двадесет и
седма сесия измененията в приложението към
Конвенцията, предложени и разпространени
в съответствие с член VII(2)(a) от същата,
1. Приема в съответствие с член VH(2)(a)
от Конвенцията измененията в Конвенцията,
чийто текст е изложен в приложението към
настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член VII(2)(b)
от Конвенцията, че измененията влизат в сила
на 1 януари 2001 г., освен ако преди 1 октомври 2000 г. поне една трета от договарящите
правителства не са уведомили писмено генералния секретар, че не приемат измененията;
3. Изисква от генералния секретар в съответствие с член VII(2)(a) от Конвенцията да
съобщи на всички договарящи правителства
измененията, съдържащи се в приложението;
4. Освен т ова изиск ва о т г енера л н и я
секретар да уведоми всички правителства,
подписали Конвенцията, за приемането и
влизането в сила на посочените изменения.
Приложение
Изменения на Конвенцията за улесняване на
международното морско корабоплаване
Раздел 1 – Определения и общи правила
В. Електронна обработка на данни
1 Препоръчана практика 1.4 към стандарт
е обновена и текстът се изменя, както следва:
„1.4 Стандарт. При въвеждане на техники
за електронен обмен на данни (EDI) за улесняване на процесите на събиране на данни
договарящите правителства насърчават пуб-
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личните органи и другите заинтересовани
страни (корабособственици, дружества за
обработка на данни, морски пристанища и/
или товарните агенти и т.н.) да обменят данни
в съответствие със съответните стандарти на
ООН, включително стандартите на ООН за
електронен обмен на данни за администрацията, търговията и транспорта (UN/EDIFACT).“
2 Съществуващият стандарт 1.5 се изменя,
както следва:
„1.5 Стандарт. Държавните власти приемат
всеки от документите, необходими за процесите на оформяне на хартиен носител, когато
са представени чрез техники за обработка на
данни на обикновена хартия, при условие че
са четливи, отговарят на оформлението на
документите по Конвенцията FAL и съдържат
необходимата информация.“
3 Съществуващият стандарт 1.6 се изменя,
както следва:
„1.6 Стандарт. При въвеждането на техники за електронен обмен на данни (EDI)
държавните власти изискват информация от
корабособствениците и другите заинтересовани страни до степента, която се изисква
съгласно Конвенцията FAL.“
4 Изменя се клаузата за откриване на Препоръчана практика 1.7, както следва:
„1.7 Препоръчана практика. При планирането, въвеж дането или изменението на
техники за електронен обмен на данни (EDI)
за процеси на събиране на данни държавните
власти трябва да:“
5 Съществуващият стандарт 1.8 се изменя,
както следва:
„1.8 Стандарт. При въвеждането на техники
за електронен обмен на данни (EDI) държавните власти насърчават използването им от
морските оператори и други заинтересовани
страни, но не намаляват нивата на обслужване към операторите, които не използват
такива техники.“
6 Добавя се нова Глава Г. Незаконен трафик
на наркотици, както следва:
„Г. Незаконен трафик на наркотици
1.9 Препоръчана практика. Държавните
власти следва да се стремят да установят
споразумения за сътрудничество с корабособствениците и други заинтересовани страни,
за да подобрят способността си за борба с
контрабандата на наркотици, като осигуряват по-голямо улеснение в сътрудничеството.
Такива договорености биха могли да се основават на меморандуми за разбирателство
на Съвета за митническо сътрудничество* и
свързаните с тях насоки.
1.10 Стандарт. Когато, като част от договореностите за сътрудничество, на държавните
власти, корабособствениците и на други заинтересовани страни се предоставя достъп до
чувствителна търговска и друга информация,
информацията се третира като поверителна.
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1.11 Препоръчана практика. Държавните
власти следва да използват анализ на риска,
за да подобрят способността си да откриват
незаконни движения на наркотици, като по
този начин улесняват законното движение на
хора и стоки.*
*От 1994 г. известен като Световната митническа
организация.

Раздел 2 – Пристигане, престой и отплаване на кораба
Б. Съдържание и предназначение на документите
1 В Препоръчана практика 2.3.1 се въвеждат
думите „идентификация на контейнер, където e уместно“, преди думите „маркировки и
номера“ на пето тире, буква а) и на четвърто
тире, буква б).
2 Добавя се следната бележка към текста
на Препоръчана практика 2.3.1:
„Бележка: За целите на адекватното описание на броя и вида на опаковките в товарната
декларация корабособствениците и другите
заинтересовани страни трябва да гарантират, че ще се използва външната опаковка
на стоките.
Ако стоките са на палети, трябва да се посочат броят и видът на опаковките на палетите.
Ако стоките в палета не са опаковани,
трябва да се посочват количеството и описанието на стоките в палета.“
3 Препоръчана практика 2.5.2 се изменя,
както следва:
„2.5.2 Препоръчана практика. Държавните
власти обикновено трябва да изискват подробности само за това имущество на екипажа,
което не отговаря на условията за освобождаване от мита и данъци или което подлежи
на забрани или ограничения.“
4 Текстът в поле 2 на FAL формуляр 4 се
заменя със следното:
„Вещи, които не отговарят на условията за
освобождаване от мита и данъци или подлежат
на забрани и ограничения.“
Раздел 3 – Пристигане и заминаване на
лица
A. Процедури и изисквания при пристигане
и заминаване
1 Добавя се нов стандарт 3.3.3 и нова Препоръчана практика 3.3.4, както следва:
„3.3.3 Стандарт. Преди пътниците и екипажът да бъдат приети за проверка на тяхната
допустимост в държавата, отговорността за
тяхното задържане и грижа остава на корабособственика.
3.3.4 Препоръчана практика. След приемането за проучване на пътниците и екипажа
независимо дали е условно, или безусловно,
и ако въпросните лица са под физическия
контрол на държавните власти, то същите
следва да отговарят за тяхното попечителство и грижи, докато не бъдат допуснати за
влизане или се установи, че са под забрана
за влизане.“
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2 Стандарт 3.3.3 се преномерира на стандарт 3.3.5 и се добавя нов стандарт 3.3.6,
както следва:
„3.3.6 Стандарт. Когато се установи, че дадено лице е под забрана за влизане, държавните
власти незабавно информират корабособственика и го информират относно организацията
за извеждане. Корабособственикът е отговорен за извеждането на лице под забрана и в
случай че лицето бъде върнато обратно под
отговорността на корабособственика, корабособственикът е отговорен за извършването
на бързото му извеждане към:
– държавата на качване; или
– друго място, където лицето има право
на достъп.“
3 Преномерира се съществуващият стандарт 3.3.4 на 3.3.7.
Б. Мерки за улесняване на освобождаването
на товар, пътници, екипаж и багаж
1 Заменя се стандарт 3.15.1 със следното:
„3.15.1 Стандарт. Държавните власти насърчават корабособствениците да вземат
предпазни мерки на пункта за качване, за
да гарантират, че пътниците разполагат с
всички контролни документи, предписани
от приемащите или транзитните държави.“
2 Въвежда се нов стандарт 3.15.2, както
следва:
„3.15.2 Стандарт. Когато се установи, че
дадено лице е под забрана за влизане и е изведено от територията на държавата, корабособственикът не може да бъде възпрепятстван
да възстанови от това лице всички разходи,
произтичащи от неговото недопускане.“
3 Преномерира се съществуващата Препоръчана практика 3.15.2 на 3.15.3.
Раздел 4 – Пристигане, престой и изпращане на товар и други вещи
А. Общи
1 Препоръчана практика 4.3 се изменя,
както следва:
„4.3 Препоръчана практика. Държавните
власти следва да насърчават собствениците
и/или операторите на морски товарни терминали да ги оборудват със съоръжения за
складиране на специални товари (например
ценни товари, нетрайни пратки, останки от
хора, радиоактивни и други опасни товари,
както и живи животни) според случая; зоните
на терминалите за морски товари, в които се
съхраняват общи и специални товари и поща
преди експедирането по море, трябва да са
защитени от достъп на неупълномощени лица
по всяко време.“
2 Добавя се нов стандарт 4.4, който гласи:
„4.4 Стандарт. Договарящо правителство,
което продължава да изисква лицензии или
разрешителни за износ, внос и претоварване
за определени видове стоки, трябва да установи прости процедури, чрез които такива
лицензии или разрешителни могат да бъдат
получавани и подновявани бързо.“
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3 Добавя се нова Препоръчана практика
4.5, която гласи:
„4.5 Препоръчана практика. Когато естеството на дадена пратка би могло да привлече вниманието на различни агенции за
митническо оформяне, например митнически
и ветеринарни или санитарни контрольори,
договарящите правителства следва да делегират правомощия за освобождаване на митницата или на някоя от другите агенции или,
когато това не е възможно, да вземат всички
необходими мерки, за да се гарантира, че
освобождаването се извършва едновременно
на едно място и с минимално закъснение.“
4 Преномерира се съществуващата Препоръчана практика 4.4 на 4.6.
Б. Митническо оформяне на товари
1 Сменят се заглавията „Б. Разрешение за
износ на товари“ и „В. Разрешение за вносни товари“ с: „Б. Митническо оформяне на
товари“.
2 Преномерират се съществуващите заглавия съответно „Г“, „Д“ и „Е“ като „В“,
„Г“ и „Д“.
3 Заменя се съществуващата Препоръчана
практика 4.7 със следното:
„4.7 Препоръчана практика. Държавните
власти следва да разработят процедури за използване на информация преди пристигането,
за да улеснят обработката на митническите
декларации и да позволят освобож даване
преди пристигането на товара.“
4 Добавят се следните нови стандарти и
препоръчителни практики към Раздел 4Б:
„4.8 Препоръчана практика. Държавните власти следва да предвидят процедури
за освобождаване на товари въз основа на
съответните разпоредби и свързаните с тях
насоки на Международната конвенция за опростяване и хармонизиране на митническите
процедури – Конвенцията от Киото.
4.9 Стандарт. Държавните власти трябва
да ограничават физическите интервенции
до минимума, необходим за гарантиране на
спазването на закона, като използват оценка
на риска, за да насочват точно товарите за
проверка.
4.10 Препоръчана практика. Доколкото
ресурсите позволяват, публичните органи
следва въз основа на валидно искане да
извършват физически проверки на товара,
когато е необходимо, на мястото, където е
натоварен в неговото транспортно средство,
и докато товаренето е в ход, или в дока, или,
в случай на цял товар, на мястото, където
контейнерът е натоварен и претеглен.
4.11 Стандарт. Държавните власти трябва
да гарантират, че изискванията за събиране на
статистически данни не намаляват значително
ефикасността на морската търговия.
4.12 Препоръчана практика. Държавните
власти следва да използват техники за елек-
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тронен обмен на данни (EDI) с цел получаването на информация, за да ускорят и опростят
процесите на събиране на данни.“
5 Съответно се преномерират съществуващите стандарти и препоръчителни практики
от 4.5 до 4.15.
2535

Изменения на Конвенцията за улесняване на
международното морско корабоплаване
(Приети с Резолюция FAL.7(29) на Комитета
за улесняване на корабоплаването на Международната морска организация на 10 януари
2002 г. В сила за Република България от
1 май 2003 г.)
Комитетът за улесняване на корабоплаването,
Като припомня член VII(2)(a) от Конвенцията за улесняване на международното морско
корабоплаване от 1965 г., както е изменена,
наричана по-долу „Конвенцията“, относно
процедурата за изменение на приложението
към Конвенцията,
Като припомня допълнително функциите,
които Конвенцията възлага на Комитета за
улесняване на корабоплаването за разглеждане
и приемане на изменения на Конвенцията,
Като взема предвид на своята двадесет и
девета сесия измененията в приложението към
Конвенцията, предложени и разпространени
в съответствие с член VII(2)(a) от същата,
1. Приема в съответствие с член VII(2)(a)
от Конвенцията измененията в Конвенцията,
чийто текст е изложен в приложението към
настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член VII(2)(b)
от Конвенцията, че измененията влизат в сила
на 1 май 2003 г., освен ако преди 1 февруари
2003 г. поне една трета от договарящите правителства не са уведомили писмено генералния
секретар, че не приемат измененията;
3. Изисква от генералния секретар в съответствие с член VII(2)(a) от Конвенцията да
съобщи на всички договарящи правителства
измененията, съдържащи се в приложението;
4. Освен т ова изиск ва о т г енера л н и я
секретар да уведоми всички правителства,
подписали Конвенцията, за приемането и
влизането в сила на посочените изменения.
Приложение
Изменения на Конвенцията за улесняване на
международното морско корабоплаване
Раздел 1 – Определения и общи правила
А. Определения
1 Добавя се следното определение:
„Опит за пътуване без билет. Лице, което се
е укрило на кораб или в товар, който впоследствие е натоварен на кораба, без съгласието
на корабособственика или на капитана, или
на друго отговорно лице, и което е открито
на борда на кораба, преди да е отплавал от
пристанището.“
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„Пристанище. Всяко пристанище, терминал,
офшорен терминал, корабостроителен и ремонтен завод или рейд, които обикновено се
използват за товарене, разтоварване, ремонт
и закотвяне на кораби или всяко друго място,
на което може да пристава кораб.“
„Пътник без билет. Лице, което се е укрило
на кораб или в товар, който впоследствие е
натоварен на кораба, без съгласието на корабособственика или на капитана, или на друго
отговорно лице и което е открито на борда
на кораба, след като е отплавал от пристанището, или в товара при разтоварването му в
пристанището на пристигане и е докладван
на съответните органи като пътник без билет
от капитана.“
Раздел 2 – Пристигане, престой и отплаване на кораба
2 В 2.1 стандарт следва да се добави бележка, както следва:
„Бележка:
Разработени са следните формуляри FAL,
представени в допълнение 1:
– О бща декларация – формуляр FAL 1
– Декларация за товара – формуляр FAL 2
– Декларация за корабните провизии – формуляр FAL 3
– Декларация за вещите на екипажа – формуляр FAL 4
– С писък на екипажа – формуляр FAL 5
– С писък на пътниците – формуляр FAL 6
– М анифест за опасни товари – формуляр
FAL 7.“
3 С лед съществуващия параграф 2.7.5 се
добавят два преномерирани нови параграфа, както следва:
„2.8 Манифестът за опасни товари е основният документ, който предоставя на държавните власти информация относно опасни
товари.
2.8.1 В манифеста за опасни товари държавните власти не трябва да изискват
повече информация от следната:
· И ме на кораба
· IMO номер
· Н ационалност на кораба
· И ме на капитана
· Номер на рейса
· П ристанище на натоварване
· П ристанище на разтоварване
· К орабен агент
· Номер на резервация/пътнически номер
· М аркировки и брой:
– И дентификатор на контейнера №(а)
– Рег. №(а) на МПС
· Б рой и вид на опаковките
· Т ранспортно наименование
· К лас
· Номер на ООН
· П акетирана група
· Е вентуален допълнителен риск
· Точка на възпламеняване (в o C)
· Морски замърсител
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· М аса (kg) – бруто/нето
· Е mS
· М ясто на складиране на борда“
4 Преномерират се съществуващите параграфи от 2.8 до 2.26 съответно на 2.9 до 2.27
и се изменя свързаната с тях бележка под
линия в точка 2.13.
5 Заличават се параграфи 2.7.6 и 2.7.6.1 и
свързаните с тях бележки.
6 В преномериран на параграф 2.11 стандарт
се добавя ново тире, както следва:
„· 1 копие на манифеста за опасни товари“
7 В преномериран на параграф 2.12 стандарт
се добавя ново тире, както следва:
„· 1 копие на манифеста за опасни товари“
8 В бележката под линия под параграф 3.3.1
„допълнение 4“ се заменя с „допълнение 2“.
9 Добавя се нов раздел 4, както следва:
„Раздел 4 – Пътници без билет
А. Общи принципи
4.1 Стандарт. Разпоредбите в настоящия
раздел се прилагат в съответствие с принципите за международна закрила, установени в
международни инструменти, като например
Конвенцията на ООН за статута на бежанците
от 28 юли 1951 г. и Протокола на ООН за
статута на бежанците от 31 януари 1967 г., и
съответното национално законодателство.*
4.2 Стандарт. Държавните власти, приста нищ ни т е влас т и, корабособс т вениц и т е
и техните представители и капитаните на
кораби си сътрудничат във възможно найголяма степен, за да предотвратят инциденти
с пътници без билет, да разрешават случаите
с пътници без билет бързо и да гарантират,
че ще се осъществи ранно връщане или репатриране на пътници без билет. Трябва да
се вземат всички необходими мерки, за да се
избегнат ситуации, при които пътниците без
билет трябва да останат на борда на кораб за
неопределено време.
Б. Превантивни мерки
4. 3 Корабни/пристанищни превантивни
мерки
4.3.1 Пристанищни власти
4.3.1.1 Стандарт. Договарящите се правителства гарантират, че необходимата инфраструктура, както и оперативните мерки и
мерките за сигурност с цел предотвратяване
на достъпа до пристанищни съоръжения и
до корабите на лица, които се опитват да се
качат без билет на борда, са установени във
всичките им пристанища, като се вземат
предвид при разработването на тези договорености размерът на пристанището и какъв
вид товар се изпраща от него. Това следва
да се извършва в тясно сътрудничество със
* В допълнение държавните власти могат да пожелаят да разгледат необвързващото заключение
на Изпълнителния комитет на ВКБООН за лица,
търсещи убежище, явяващи се пътници без билет
(1988, № 53 (XXXIX).
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съответните държавни власти, собствениците
на кораби и лицата от сушата с цел предот
вратяване на случаи на пътници без билети
в отделните пристанища.
4.3.1.2 Препоръчана практика. Оперативните договорености и/или плановете за сигурност следва, inter alia, да разглеждат следните
въпроси, когато е целесъобразно:
a) р едовното патрулиране в пристанищните зони;
b) п оставянето на специални съоръжения
за складиране на товари, при които
има висок риск от достъп от пътници
без билет, и непрекъснато наблюдаване
както на лицата, така и на товарите,
влизащи в тези зони;
c) и нспек ции на ск ладове и зоните за
складиране на товари;
d) т ърсенето в самия товар, когато е открито присъствие на пътници без билет;
e) с ътрудничеството между държавните
власти, корабособствениците, капитаните и съответните брегови организации при разработването на оперативни
споразумения;
f) с ътрудничеството между пристанищните власти и други компетентни органи
(напр. полиция, митници, имиграция) с
цел предотвратяване на трафика на хора;
g) р азработването и прилагането на споразумения със стифадори и други брегови
образувания, действащи в националните
пристанища, за да се гарантира, че само
персонал, упълномощен от тези субекти,
участва в складирането/изкарването или
товаренето/разтоварването на кораби
или други функции, свързани с престоя
на корабите в пристанището;
h) р азработването и прилагането на споразумения със стифадори и други брегови образувания, за да се гарантира,
че техният персонал, който има достъп
до кораба, е лесноразпознаваем, и се
предоставя списък с имената на лицата,
които е вероятно да се наложи да се
качат на борда на кораба по време на
изпълнение на техните задължения; и
i) н асърчаването на стифадорите и другите
лица, работещи в зоната на пристанището, да докладват на пристанищните
власти присъствието на лица, които
очевидно не са упълномощени да бъдат
в зоната на пристанището.
4.3.2 Корабособственик/корабен капитан
4.3.2.1 Стандарт. Договарящите правителства изискват от корабособствениците
и техните представители в пристанището,
капитаните, както и други отговорни лица,
да разполагат с мерки за сигурност, които,
доколкото е възможно, да възпрепятстват
пътниците без билет, които възнамеряват да
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се качат на борда на кораба, и ако това се
провали, доколкото е възможно, да ги откриват, преди корабът да напусне пристанището.
4. 3.2.2 Препоръчана практика. Когато
пристават в пристанища и по време на престой
в пристанища, където има риск от качване
на пътници без билет, мерките за сигурност
следва да съдържат най-малко следните превантивни мерки:
– в сичк и врати, люкове и средства за
достъп до трюмове или складове, които
не се използват по време на престоя на
корабите в пристанището, следва да бъдат
заключени;
– т очките за достъп до кораба следва да
бъдат сведени до минимум и да бъдат
подходящо обезопасени;
– з оните около кораба откъм морето следва
да бъдат подходящо обезопасени;
– т рябва да се поддържа необходимата
палубна вахта;
– к ачването на борда и слизането от кораба следва, когато е възможно, да се
контролира от екипажа на кораба или,
след съгласуване с капитана на кораба,
от други лица;
– с ледва да се поддържат подходящи средства за комуникация; и
– п рез нощта трябва да се поддържа подходящо осветление както вътре, така и
по протежение на корпуса.
4.3.2.3 Стандарт. Договарящите правителства изискват корабите, които имат право
да плават под техен флаг, с изключение на
пътническите кораби, когато заминават от
пристанище, от което има риск да се качат пътници без билет, да са преминали задълбочено
претърсване в съответствие с конкретен план
или график и с приоритет на местата, където
могат да се скрият пътниците без билет. Не
се използват методи за търсене, които могат
да навредят на скрили се пътници без билет.
4.3.2.4 Стандарт. Договарящите правителства изискват фумигацията или запечатването
на кораби, които имат право да плават под
техен флаг, да не се извършва, докато не
бъде направено възможно най-задълбочено
претърсв ане на зоните, които ще бъдат опушвани или запечатани, за да се гарантира, че
няма пътници без билет в тях.
4.3.3 Национални наказателни мерки
4.3.3.1 Стандарт. Когато е целесъобразно,
договарящите правителства в съответствие с
националното си законодателство преследват
пътниците без билет и лицата, които помагат
на пътниците без билет да получават достъп
до кораби.
В. Отношение към пътниците без билет
по време на престоя им на борда
4.4 Общи принципи – Хуманно отношение
4.4.1 Стандарт. Инцидентите с пътници без
билет се разглеждат в съответствие с хуманитарните принципи, включително посочените
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в стандарт 4.1. Трябва винаги да се обръща
необходимото внимание на експлоатационната
безопасност на кораба и на безопасността и
благосъстоянието на пътниците без билет.
4.4.2 Стандарт. Договарящите правителства изискват от капитаните на кораби,
които имат право да плават под техен флаг,
да предприемат подходящите мерки, за да
гарантират сигурността, общото здраве, благосъстоянието и безопасността на пътниците
без билет, докато са на борда, включително да
им осигурят подходящо продоволствие, настаняване, подходящо медицинско обслужване
и санитарни съоръжения.
4.5 Работа на борда
4.5.1 Стандарт. От пътниците без билет
не се изисква да работят на борда на кораба
освен в извънредни ситуации или по отношение на настаняването на пътниците без
билет на борда.
4.6 Разпит и уведомяване от капитана
на кораба
4.6.1 Стандарт. Договарящите правителства изискват от капитаните на кораби да
полагат всички усилия, за да установяват
самоличността, включително националността/гражданството на пътниците без билет
и пристанището на качването им, и да уведомяват органите на обществената власт за
наличието на пътници без билет заедно със
съответните данни за първото планирано
пристанище на престой. Тази информация се
предоставя също така на корабособственика,
на държавните власти в пристанището на
качване, на държавата на флага и на всички
последващи пристанища на приставане, ако
е уместно.
4.6.2 Препоръчана практика. При събирането на съответните данни за уведомяването
капитанът на кораба следва да използва формуляра, посочен в допълнение 3.
4.6.3 Стандарт. Договарящите правителства инструктират капитаните на кораби,
които имат право да плават под техен флаг,
че когато пътник без билет се е самообявил
за бежанец, тази информация се счита за
поверителна до степента, необходима за сигурността на пътниците без билет.
4.7 Уведомление на Международната морска
организация
4.7.1 Препоръчана практика. Държавните
власти следва да докладват на генералния
секретар на Международната морска организация за всички случаи с пътници без билет.
Г. Отклонение от планирания маршрут
4.8 Стандарт. Държавните власти призовават всички корабособственици, които
експлоатират кораби, които имат право да
плават под техен флаг, да инструктират своите
капитани да не се отклоняват от планираното
пътуване, за да осигурят слизане на пътниците
без билет, открити на борда на кораба, след
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като той е напуснал териториалните води на
страната, в която са се качили пътниците без
билет, освен ако:
– р азрешението за сваляне на пътник без
билет е издадено от държавните власти
на държавата, към чието пристанище
корабът се отклонява; или
– р епатрирането е уредено на друго място
с нужната документация и разрешение
за слизане; или
– и ма смекчаващи причини на сигурност,
здраве или съпричастност.
Д. Сваляне и връщане на пътник без билет
4.9 Държавата на първото пристанище на
престой съгласно плана за пътуване
4.9.1 Стандарт. Държавните власти в
страната на първото планирано пристанище
на престой на кораба след откриването на
пътник без билет решават в съответствие с
националното законодателство дали пътникът
без билет може да влиза в тази държава.
4.9.2 Стандарт. Държавните власти в страната на първото планирано пристанище на
престой на кораба след откриването на пътник
без билет позволяват слизане на пътник без
билет, когато той притежава валидни документи за пътуване за връщане, държавните
органи са убедени, че са били или ще бъдат
предприети своевременни мерки за репатриране и че са изпълнени всички условия за
транзитно преминаване.
4.9.3 Стандарт. Когато е целесъобразно
и в съответствие с националното законодателство, държавните власти в страната на
първото планирано пристанище на престой
на кораба след откриването на пътник без
билет позволяват слизане на пътника без
билет, когато са убедени, че те или корабособственикът ще получат валидни документи за
пътуване, ще се вземат своевременни мерки
за репатриране на пътник без билет и ще се
изпълнят всички условия за транзит. Освен
това държавните власти трябва да разглеждат
благосклонно разрешението за свалянето на
пътник без билет, когато е невъзможно той
да слезе от пристигащия кораб или съществуват други фактори, които биха попречили
на това. Тези фактори могат да включват, но
не се ограничават до:
– с лучаят е неразрешим по време на плаването на кораба; или
– п рисъствието на борда на пътниците без
билет би застрашило безопасната експлоа
тация на кораба, здравето на екипажа
или на пътниците без билет.
4.10 Последващи пристанища на престой
4.10.1 Стандарт. Когато слизането на
пътник без билет не се е състояло в първото
планирано пристанище на престой след откриването му, държавните власти на следващите
пристанища на престой трябва да проучат
пътника без билет в съответствие със стандарти 4.9.1, 4.9.2 и 4.9.3.
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4.11 Държава на гражданство или право
на пребиваване
4.11.1 Стандарт. В съответствие с международното право държавните власти приемат
връщането на пътници без билет с пълен
стату т на националност/граж данство или
приемат връщането на пътници без билет,
които в съответствие с националното им
законодателство имат право на пребиваване
в тяхната държава.
4.11.2 Стандарт. Когат о е въ змож но,
държавните власти съдействат за определяне на самоличността и националността/
гражданството на пътниците без билет, които
претендират, че са граждани или имат право
на пребиваване в тяхната държава.
4.12 Държава на качване
4.12.1 Стандарт. Когато е установено по
задоволителен за тях начин, че пътниците
без билет са се качили на борда на кораб в
пристанище в тяхната държава, държавните
власти приемат за проучване пътниците без
билет, завръщани от мястото им на слизане,
след като са били определени под забрана за
влизане. Държавните власти на държавата на
качване на борда не връщат такива пътници
на държавата, в която преди това са били
определени под забрана за влизане.
4.12.2 Стандарт. Когато се установи, че
опиталият да пътува без билет се е качил на
кораб в пристанище в тяхната държава, държавните власти приемат слизането му и това
на пътниците без билети, открити на борда
на кораба, докато той все още е в териториалните води или ако това съответства на националното законодателство на тази държава
в областта на имиграционната є юрисдикция.
На корабособственика не се налагат никакви
санкции или такси по отношение на разходите
за задържане или извеждане.
4.12.3 Стандарт. Когато качил се без билет
не е бил свален на пристанището на качване, той трябва да бъде приеман като пътник
без билет в съответствие с разпоредбите на
настоящия раздел.
4.13 Държавата на флага
4.13.1 Стандарт. Държавните власти на
държавата на флага на кораба подпомагат и
сътрудничат на капитана/корабособственика
или на съответните държавни власти в пристанищата на акостиране за:
– и дентифицирането на пътник без билет
и определяне на неговото гражданство;
– п редставянето пред съответните държавни власти, които да съдействат за
извеждането на пътниците без билет от
кораба при първата възможност, която
им е предоставена, и
– в земането на мерки за извеждане или
репатриране на пътник без билет.
4.14 Връщане на пътници без билет
4.14.1 Препоръчана практика. Когато пътник
без билет не разполага с достатъчно документи, държавните власти следва, когато това е
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практически възможно и в степен, съвместима
с националното законодателство и изискванията за сигурност, да издадат придружаващо
писмо със снимка на пътника без билет и
всяка друга важна информация. Писмото, с
което се разрешава връщането на пътник без
билет или в неговата страна по гражданство,
или в точката, в която е започнал пътуването
си, според случая, с наличните транспортни
средства и другите посочени условия, наложени
от властите, следва да се предаде на оператора,
ангажиран с извеждането на пътниците без
билет. Това писмо трябва да включва информация, изисквана от властите на транзитните
пунктове и/или пункта на слизане.
4.14.2 Препоръчана практика. Държавните
власти в държавата, в която е слязъл пътник
без билет, следва да се свържат със съответните
държавни власти в транзитните пунктове по
време на връщането на пътника без билет, за
да ги информират за статута му. Освен това
държавните власти в държавите на транзитно
преминаване по време на връщането на всеки
пътник без билет следва да позволяват, при
спазване на обичайните изисквания за виза и
съображения, свързани с националната сигурност, транзитното преминаване през техните
пристанища и летища на пътници без билет,
които пътуват съгласно инструкциите за извеждане или указанията на държавните власти
на държавата на пристанището на слизане.
4.14.3 Препоръчана практика. Когато пристанищна държава е отказала слизане на пътник
без билет, тази държава следва незабавно да
уведоми държавата на флага на кораба, който
го превозва, за причините за отказ от слизане.
4.15 Разходи за връщане и грижи за пътници без билет
4.15.1 Препоръчана практика. Държавните
власти на държавата, в която е слязъл пътник
без билет, следва по принцип да информират
корабособственика, на чийто кораб е бил
открит, или негов представител, доколкото е
възможно, за размера на разходите за задържане и връщане на пътника без билет, ако
корабособственикът трябва да покрие тези
разходи. Освен това държавните власти следва да поддържат тези разходи до минимум,
доколкото това е практически възможно и в
съответствие с националното законодателство,
ако те трябва да бъдат покрити от корабособственика.
4.15.2 Препоръчана практика. Периодът,
през който корабособствениците са държани
отговорни за покриване на разходите за грижи
за пътник без билет от държавните власти на
държавата, където пътникът без билет е бил
свален, трябва да бъде сведен до минимум.
4.15.3 Стандарт. В съответствие с националното законодателство държавните власти
разглеждат възможността за смекчаване на
санкциите срещу кораби, когато капитанът на
кораба е декларирал правилно наличието на
пътник без билет пред съответните органи в
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пристанището на пристигане и е показал, че
са взети всички разумни превантивни мерки
за предотвратяване на достъпа на пътниците
без билет до кораба.
4.15.4 Препоръчана практика. Държавните
власти следва в съответствие с националното
законодателство да разгледат възможността
за намаляване на други допълнителни такси,
които биха могли да бъдат приложими, когато корабособствениците са сътрудничили на
контролните органи по начин, удовлетворяващ тези органи, в мерки, предназначени да
предотвратят транспортирането на пътници
без билет.“
10 Точки 4, 5 и 6 и съответните параграфи
се преномерират на точки 5, 6 и 7.
11 В преномерирани параграфи 5.16, 5.17 и
5.18 „стандарт 4.8“ се заменя със „стандарт 5.15“.
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12 В
 преномериран параграф 7.5 „стандарт
6.2“ се заменя със „стандарт 7.2“.
13 В преномериран параграф 7.9 „стандарт
6.2“ се заменя със „стандарт 7.8“.
14 Допълненията трябва да се преномерират, както следва:
.1 Д опълнение 1 се съхран ява като
Допълнение 1;
.2 Допълнение 2 става Допълнение 6;
.3 Допълнение 3 става Допълнение 4;
.4 Допълнение 4 става Допълнение 2;
.5 Д опълнение 5 се съхранява като
Допълнение 5; и
.6 Допълнение 6 става Допълнение 7.
15 Добавя се следното ново Допълнение 3 –
Форм ул я р, посочен в Препоръча на
практика 4.6.2:

„ДОПЪЛНЕНИЕ 3
Формуляр за данните за пътниците без билет, посочени в Препоръчана практика 4.6.2
ДАННИ ЗА КОРАБА
Име на кораба:
МMO номер:
Флаг:
Дружество:
Адрес на дружеството:
Агент в следващото пристанище:
Адрес на агента:
IRCS:
INMARSAT №:
Пристанище на регистрация:
Име на капитана:
ДАННИ ЗА ПЪТНИЦИТЕ БЕЗ БИЛЕТ
Дата/час, намерени на борда:
Място на качване на борда:
Държава на качване на борда:
Дата/час, намерени на борда:
Планирано крайно местоназначение:
Посочени причини за качване на борда на кораба*:
Фамилно име:
Име:
Име, с което е известно:
Пол:
Дата на раждане:
Място на раждане:
Твърдяно гражданство:
Домашен адрес:

Държава по местоживеене:

Вид документ за самоличност, напр. № на пас
порт, № на л.к. или № на моряшка книжка:
Ако отговорът е „да“,
Дата на издаване:
Място на издаване:
Валиден до:
Дата на издаване:
Снимка на пътника без билет:

Общо физическо описание на пътника без билет:

Майчин език:
Говорим език:
Чете на:
Пише на:
Други езици:
Говорим език:
Чете на:
Пише на:

* А
 ко пътник без билет се обяви за бежанец или за лице, търсещо убежище, тази информация се счита
за поверителна до степента, необходима за сигурността му.
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Други подробности:
1) Метод на качване на борда, включително
други участващи лица (напр. екипаж, при
станищни работници и др.), както и дали
пътникът без билет е бил скрит в товар/
контейнер или скрит в кораба:
2) И нвентарен опис на имуществото на
пътника без билет:
3) Декларация, направена от пътника без
билет:
4) И зявление на капитана (включително
всякакви забележки относно достовер
ността на информацията, предоставена
от пътниците без билет).
Дата(и) на интервюто(та):
Подпис на пътника
без билет:
Дата ………………..

Подпис на
Капитана:
Дата:“

17 В
 края на формуляр 6 в Допълнение 1 се
заличава целият текст, като се започне
от „Пример за формуляр…“.
2536

Изменения на Конвенцията за улесняване
на международното морско корабоплаване
(Приети с Резолюция FAL.8(32) на Комитета
за улесняване на корабоплаването на Международната морска организация на 7 юли
2005 г. В сила за Република България от
1 ноември 2006 г.)
Комитетът за улесняване на корабоплаването,
Като припомня член V II(2)(a) от Конвенцията за улесняване на меж дународното
морско корабоплаване от 1965 г., както е
изменена, наричана по-долу „Конвенцията“,
относно процеду рата за изменение на приложението към Конвенцията,
Като припомня допълнително функции
те, които Конвенцията възлага на Комитета за улесняване на корабоплаването за
разглеж дане и приемане на изменения на
Конвенцията,
Като взема предвид, на своята тридесет
и втора сесия, измененията в Приложението
към Конвенцията, предложени и разпространени в съответствие с член V II(2)(a) от
същата,
1. Приема в съответствие с член V II(2)(a)
от Конвенцията измененията в Конвенцията,
чийто текст е изложен в приложението към
настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член V II(2)
(b) от Конвенцията, че измененията влизат в сила на 1 ноември 2006 г., освен ако
преди 1 август 2003 г. поне една трета от
договарящите правителства не са уведомили
писмено генералния секретар, че не приемат
измененията;
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3. Изиск ва от генера лни я сек ретар, в
съответствие с член V II(2)(a) от Конвенци ята, да съобщи на всичк и договарящи
правителства изменени ята, съдържащи се
в приложението,
4. Освен т ова изиск ва о т г енера л н и я
секретар да уведоми всички правителства,
подписали Конвенцията, за приемането и
влизането в сила на посочените изменения.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО МОРСКО
КОРАБОПЛАВАНЕ
Раздел 1 – Определения и общи правила
A. Определения
1 След съществуващото определение „кораб
за круиз“ се добавят следните нови определения „митническо оформяне“ и „митническо
освобождаване“:
„ Митническо оформяне. Изпълнение на
митническ ите формалности, необходими за допускане на стоки за употреба в
страната, за износ или поставяне под друг
митнически режим.
Митническо освобождаване. Действия, предприемани от митническите органи, за
да се позволи сток ите, подлежащи на
освобождаване, да бъдат предоставени на
разположение на съответните лица.“
2 Съществуващото определение „Носител
на данни“ се заличава.
3 В съществуващото определение „Документ“ съществуващият текст се заменя със
следния нов текст:
„ Документ. Носител на информация, представящ данни по електронен път или чрез
неелектронни средства.“
4 След oпределението „Документ“ се добавя
следното ново определение „Очаквано време
на пристигане“:
„Очаквано време на пристигане (ETA). Времето, в което е разчетено, че даден кораб
ще пристигне в пилотната станция, обслужваща пристанище, или когато се очаква да
навлезе на определено място в зоната на
пристанището, където се прилагат разпоредбите за пристанищата.“
5 Съществуващото определение „Поща“
се заличава.
6 След новото определение „Очаквано време на пристигане (ETA)“ се добавя следното
ново определение „Манифест“:
„ Манифест. Документ, който обобщава
различните данни от товарителници и
други транспортни документи, издадени
за превоз на стоки на борда на кораби.“
7 В съществуващото определение „Багаж,
придружаващ пътника“ след думите „договор
за превоз“ се добавят думите „на стоки“.
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8 След съществуващото определение „Пристанище“ се добавя следното ново определение
„Пощенски пратки“:
„ Пощенски пратки. Кор еспон ден ц и я и
други предмети, превозвани от кораб и
предназначени за доставка до пощенски
администрации в пристанищата на престой
на кораба.“
9 В съществуващото определение „Мерки
за сигурност“ съществуващият текст се заменя
със следния нов текст:
„ Мерки за сигурност. Мерки, разработени и
прилагани в съответствие с международни
споразумения за подобряване на сигурност
та на борда на корабите, в пристанищните
зони, съоръженията и за стоките, движещи
се по международната верига за доставки,
за откриване и предотвратяване на незаконни действия*.“
10 След същест ву ващо т о оп ределение
„Корабовла делец (Корабособственик)“ се
добавя следното ново определение „Корабни
документи“:
„ Корабни документи. Свидетелства и други
документи, които трябва да бъдат представени от капитана на кораба, за да се докаже
съответствието на кораба с международните
или националните разпоредби.“
11 След същест ву ващо т о оп ределение
„Пътник без билет“ се добавя следното ново
определение „Временно допускане“:
„ Временно допускане. Митническият режим,
при който определени стоки могат да бъдат въведени на митническа територия,
условно освободени изцяло или частично
от плащане на вносни мита и такси и без
прилагане на забрани за внос или ограничения от икономически характер; тези стоки
трябва да бъдат внесени за конкретна цел
и трябва да бъдат предназначени за повторен износ в рамките на определен период
и без да са претърпели каквато и да било
промяна, освен нормалната амортизация,
дължаща се на използването им.“
12 В съществуващото определение „транспортен документ“ думата „документ“ след
заглавието се заменя с думата „информация“.
Б. Общи правила
13 В съществуващия стандарт 1.1 се заличава следното изречение:
„ Когато в настоящото приложение е представен специален списък с данни, държавните власти не трябва да изискват да бъдат
предоставяни такива, които се считат за
несъществени.“
* Вж. Конвенция за предотвратяване на незаконни
действия срещу безопасността на морското корабоплаване от 1988 г. (Конвенция SUA), Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (Кодекс ISPS) и Международната
конвенция за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. (SOLAS), глава XI-2.
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14 В съществуващата Препоръчана практика 1.1.1 думите „автоматични техники за
обработка на данни и предаване на данни“
се заменят с думите „системи за електронен
обмен на информация“.
15 Съществуващата Препоръчана практика
1.3 се изменя, както следва:
„1.3 Препоръчана практика. Мерките и
процедурите, наложени от договарящите
правителства за целите на сигурността
или предотвратяването на т рафика на
наркотици, следва да бъдат ефикасни и
когато е възможно, да бъдат използвани
информационни технологии. Такива мерки
и процедури (напр. управление на риска
и кръстосани проверки на информацията)
следва да се прилагат по такъв начин, че да
изискват минимална намеса и да предот
вратяват ненужни забавяния на корабите
и лицата или имуществото на борда.“
В. Електронна обработка на данни
16 Съществуващото заглавие „В. Електронни техники за обработка на данни“ се
заменя със „Системи за електронен обмен на
информация“.
17 В стандарт 1.4 думите „техники за електронен обмен на данни (EDI)“ се заменят
с думите „системи за електронен обмен на
информация, изисквани от държавните власти
за пристигането, престоя и заминаването на
кораба, лицата и товара“.
18 В съществуващата Препоръчана практика 1.6 думите „техники за електронен обмен
на данни (EDI)“ се заменят с думите „системи
за електронен обмен на информация“.
19 В съществуващата Препоръчана практика 1.7 думите „техники за електронен обмен
на данни (EDI)“ се заменят с думите „системи
за електронен обмен на информация“.
20 В съществуващата Препоръчана практика 1.7 букви д) и е) думата „техники“ се
заменя с думата „системи“.
21 Следните нови препоръчителни практики
1.7.1 и 1.8.1 се добавят след съществуващите
препоръчителни практики 1.7 и 1.8 съответно:
„1.7.1 Препоръчана практика. Договарящите правителства следва да насърчават държавните власти и другите заинтересовани
страни да си сътрудничат или да участват
пряко в разработването на електронни
системи, като използват международно
договорени стандарти, с оглед подобряване на обмена на информация, свързана с
пристигането, престоя и заминаването на
кораби, лица и товари и осигуряване на
оперативна съвместимост между системите
на държавните власти и други заинтересовани страни.
1.8.1 Препоръчана практика. Договарящите
правителства следва да насърчават държавните власти да въведат мерки, които да
позволят на търговските и транспортните
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оператори, включително корабите, да предоставят цялата информация, изисквана от
държавните власти във връзка с пристигането, престоя и заминаването на кораби,
лица и товари, като избягват дублирането,
на една входна точка.“
22 В съществуващата препоръчана практика 1.8 думите „техники за електронен обмен на
данни (EDI)“ се заменят с думите „системи за
електронен обмен на информация“ и думата
„техники“ се заменя с думата „системи“.
Г. Незаконен трафик на наркотици
23 Съществуващата препоръчана практика
1.11 се заличава.
24 След съществуващия раздел „Г – Незаконен трафик на наркотици“ се добавя следният
нов раздел „Е – Техники за контрол“:
„Е. Техники за контрол
1.11 С тандарт. Държавните власти използват управлението на риска, за да подобрят своите процедури за граничен
контрол, свързани със:
· о свобож да ва не т о/оформ я не т о на
товар;
· изискванията за сигурност;
· способността им да разкриват контрабандата, улеснявайки по този начин
законното движение на хора и стоки.“
Раздел 2 – Пристигане, престой и отплаване на кораба
А. Обща част
25 В съществуващия стандарт 2.1 новият
документ „Манифест за опасни товари“ се
добавя след съществуващия документ „Списък
на пътниците“.
26 Следните нови препоръчителни практики 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 и 2.1.5 се добавят след
съществуващия стандарт 2.1.1:
„ 2.1.2 Препоръчана практика. Държавните
власти следва да разработят процедури за
използване на информация преди пристигане и преди заминаване, за да улеснят
обработването на изискваната от тях информация, за бързо последващо освобождаване/оформяне на товари и лица.
2 .1.3 Препоръчана практика. Националното законодателство следва да определи
условията за подаване на информация
преди пристигане и преди заминаване.
По отношение на момента на предаване
на информацията преди пристигане той
обикновено трябва да e значително преди
момента, в който корабът напуска страната
на отпътуване. Въпреки това националното
законодателство би могло, освен основното
правило, да посочи и изключенията, ако
времето, необходимо за пътуването, е пократко от това в основното правило.
2 .1.4 Препоръчана практика. Държавните
власти не следва да изискват подаването
на отделни обща декларация, декларация
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за товара, списък на екипажа и списък на
пътниците, ако елементите на данните,
съдържащи се в тези документи, са включени в информацията преди пристигането.
2 .1.5 Препоръчана практика. Държавните
власти трябва да:
(а) р азработват системи за електронно
предаване на данни за подаване на
информаци я преди пристигане и
преди заминаване; и
(б) р азглеж дат повторната у по т реба
или последващата употреба на информаци ята преди пристигане и
преди заминаване при последващи
процедури като част от цялата информация, необходима за оформяне/
освобождаване на пътници и товари.“
Б. Съдържание и предназначение на документите
27 В съществуващия стандарт 2.2 думата
„информация“ се заменя с думата „данни“.
28 В съществуващата препоръчана практика 2.2.1 думата с непълен член след думите
„заминаването на“ се заменя с пълния є член.
29 В съществуващата препоръчана практика 2.2.2 думата „информация“ се заменя
с думата „данни“ и се добавя ново тире
„· изискванията на кораба по отношение
на съоръженията за приемане на отпадъци и остатъци“ след съществуващото тире
„· местоположението на кораба в пристанището“. Първото тире се заменя с думите „име,
тип и IМО номер на кораба“. Във второто
тире думата „националност“ се заменя с
думите „държава на флага“. В шестото тире
думата „адрес“ се заменя с думите „данни
за контакт“. Добавя се ново тире след първото, както следва: „· позивна“. Добавя се
ново тире след последното, както следва:
„· последно пристанище за престой/следващо
пристанище за престой“.
30 В съществуващия стандарт 2.2.3 думата с
непълен член след думите „трябва да приеме“
се заменя с „че“ и пълния є член, и думата
„е“ се добавя след думите „Обща декларация“.
31 В съществуващия стандарт 2.3 думата
„информация“ се заменя с думата „данни“.
32 В съществуващата препоръчана практика
2.3.1 думата „данни“ се добавя след думата
„след“ и думите „или, ако има такива, кодекс
HS*“**се добавят в края на тирето „· идентификация на контейнера“, където е уместно;
маркировки и номера и вид на опаковките;
* Конвенция по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките: Известна също като
„Хармонизирана система“ (HS). Тази международна
конвенция влезе в сила на 1 януари 1988 г.; нейната
цел е да създаде система за описание и кодиране,
която да се използва от митническите администрации при определянето на стоки или групи стоки
за целите на определянето на митнически тарифи
и събирането на статистически данни.
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количество и описание на стоките. Добавя
се нова „Бележка“ след съществуващата „Бележка“, както следва:
„ Бележка: За да се улесни обработката на
информацията, изисквана от държавните
власти, всички участващи страни следва
да използват подходящо описание на стоките и да се въздържат от използването на
обобщаващи термини, като „общи товари“,
„части“ и др.“
Първото тире в 2.3.1 (а) и (б) се заменя с
думите „име и ММО номер на кораба“. Добавя
се ново тире в (а) и (б) след първото, както
следва: „· държава на флага на кораба“. В съществуващото трето тире думите „пристигнал
от пристанище“ се заменят с думите „пристанище на товарене“. В третото тире, в буква
(б) думата „дестинация“ се заменя с думата
„разтоварване“. Добавя се ново тире в (а) и
(б) след третото, както следва: „· позивна“.
33 В съществуващия стандарт 2.3.3 думата
с непълен член след „трябва да приеме“ се
заменя с „че“ и пълния є член, и думата „е“
се добавя след думите „Товарна декларация“.
34 В съществуващата препоръчана практика 2.3.4.1 думата „информация“ се заменя
с думата „изисквани и определени данни“.
35 В съществуващия стандарт 2.4.1 думата
с непълен член след „трябва да приеме“ се
заменя с „че“ и пълния є член, и думата „е“
се добавя след думите „Складова декларация“.
36 В съществуващия стандарт 2.5.1 думата
с непълен член след „трябва да приеме“ се
заменя с „че“ и пълния є член, и думата „е“
се добавя след думите „Декларация за вещите
на екипажа“.
37 В съществуващия стандарт 2.6 думата
„предоставяне“ се заменя с думите „изисквано
от“, а думите „с информация“ се заменят с
думите „съдържащ данни“.
38 В съществуващия стандарт 2.6.1 думата
„данни“ се добавя след думата „следващ“ и
тире „· пристигащ от пристанище“ се заменя
с тире „· последното посетено пристанище“.
Първото тире се заменя с думите „име и ММО
номер на кораба“. Добавя се ново тире след
първото, както следва: „· държава на флага
на кораба“. Добавя се ново тире след първото,
както следва: „· позивна“.
39 В съществуващия стандарт 2.6.2 думата
с непълен член след „трябва да приеме“ се
заменя с „че“ и пълния є член, и думата „е“
се добавя след думите „Списък на екипажа“.
40 В съществуващия стандарт 2.7 думата
„предоставяне“ се заменя с думите „изисквано
от“, а думите „с информация“ се заменят с
думите „съдържащ данните“.
41 В съществуващата Препоръчана практика 2.7.3 думата „информация“ в първото
изречение се заменя с думата „данни“: След
съществуващото тире „място на раждане“
се добавят нови тирета „· вид документ за
самоличност, предоставен от пътника“ и „·
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сериен номер на документа за самоличност“,
както и ново тире „· транзитен пътник или
не“ се добавя след съществуващото тире
„· пристанище и дата на пристигане на кораба“. Първото тире се заменя с думите „име и
ММО номер на кораба“. Добавя се ново тире
след първото, както следва: „· държава на
флага на кораба“. Добавя се ново тире след
първото, както следва: „· позивна“.
42 В съществуващия стандарт 2.7.5 думата
с непълен член след „трябва да приеме“ се
заменя с „че“ и пълния є член, и думата „е“
се добавя след думите „Списък на пътниците“.
43 В съществуващия стандарт 2.8.1, в третото тире думата „Националност“ се заменя
с думите „Държава на флага“. Добавя се ново
тире след първото, както следва: „· Позивна“.
44 Съществуващият стандарт 2.9 се изменя,
както следва:
„ 2.9 Стандарт. При пристигане или заминаване на кораба държавните власти
не изискват писмена декларация по отношение на пощенски пратки, различна от
тази, предвидена във Всеобщата пощенска
конвенция, при условие че последната
действително е представена. При липса
на такъв документ пощенските обекти
(брой и тегло) трябва да бъдат посочени в
Декларацията за товара.“
45 В съществуващия стандарт 2.10 думите
„осигуряващ информация“ се заменят с думата
„съдържащ данните“.
Г. Документи при отплаване
46 В съществуващата препоръчана практика 2.12.2 думите „за целта“ се добавят преди
думите „в това пристанище“.
47 Съществуващият стандарт 2.12.3 се
изменя, както следва:
„2.12.3 Стандарт. Когато държавните власти
изискват информация за екипажа на кораб
при неговото напускане на пристанището,
едно от копията на списъка на екипажа,
представени при пристигане в пристанището, се приема при заминаване, при условие
че е подписано отново от капитана или
надлежно упълномощен от него служител,
и одобрен да посочва всяка промяна в
броя или състава на екипажа по време на
отплаването на кораба или да указва, че
такава промяна не е настъпила по време
на престоя на кораба в пристанището.“
Е. Попълване на документи
48 В съществуващата Препоръчана практика 2.15 думата „информация“ се заменя с
думата „данни“.
49 В съществуващия стандарт 2.16 думата
„информация“ се заменя с думата „документи“,
а думите „автоматични техники за обработка
на данни“ се заменят с думите „използване
на информационни технологии“.
Ж. Грешки в документите и наказания
за тях
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50 В съществуващия стандарт 2.19 думата
„закони“ след „нарушава“ се заменя с пълния
є член и думите „на пристанищната държава“
се добавят в края на параграфа.
З. Специални мерки за опростяване формалностите за кораби, посещаващи пристанища
за сваляне на брега на болни или ранени членове на екипажа, пътници или други лица за
оказване на спешна медицинска помощ
51 В подраздел З се добавят думите „лица,
спасени в морето“, както следва:
„ З. Специални мерки за опростяване формал
ностите за кораби, посещаващи пристанища
за сваляне на брега на болни или ранени чле
нове на екипажа, пътници, лица, спасени на
море, или други лица за оказване на спешна
медицинска помощ.“
52 Думите „спасени в морето лица“ се
добавят, а думите „и статут“ се заличават
от стандарт 2.20, за да се чете, както следва:
„ 2.20 Стандарт. Държавните власти се
стремят към сътрудничество между корабособствениците, за да гарантират, че
когато корабите възнамеряват да акостират
в пристанища единствено с цел да свалят
на брега болни или ранени членове на
екипажа, пътници, лица, спасени в морето, или други лица за спешно медицинско
лечение, капитанът уведомява държавните
власти във възможно най-голяма степен
за това намерение с възможно най-пълни
подробности за болестта или нараняването
и за самоличността на лицата.“
53 В съществуващия стандарт 2.24 думата
„информация“ се заменя с думата „данни“,
а думата „този“ се заменя с думата „тези“.
Раздел 5 – Пристигане, престой и изпращане на товар и други вещи
54 В съществуващата Препоръчана практика 5.3 думата „поща“ се заменя с думите
„пощенски пратки“, а думите „или внос“ се
добавят между думите „морски“ и „трябва“.
55 Съществуващата Препоръчана практика
5.5 се изменя, както следва:
„ 5.5 Препоръчана практика. Когато естеството на пратката може да привлече
вниманието на различни агенции, упълномощени да извършват инспекции, като
на п ри мер м и т н и ческ и и ве т ери нарн и
или санитарни инспектори, договарящите
правителства трябва да упълномощят или
митниците, или някоя от другите агенции
да извършват необходимите процеду ри
или, когато това не е осъществимо, да
предприемат всички необходими стъпки,
за да гарантират, че такова освобождаване
се извършва едновременно на едно място
и с минимално закъснение.“
Б. Митническо оформяне на товари
56 Съществуващият стандарт 5.7 се изменя,
както следва:
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„ 5.7 Стандарт. Държавните власти при
спазване на всички национални забрани
или ограничения и всички мерки, необходими за сигурността на пристанищата
или за предотвратяване на трафика на
наркотици, дават приоритет на митническото оформяне за живи животни, нетрайни стоки и други пратки с неотложен
характер.“
57 Следната нова Препоръчана практика
5.7.1 се добавя след съществуващия стандарт 5.7:
„ 5.7.1 Препоръчана практика. С цел да
се запази качеството на стоките, чакащи
освобождаване от митница, държавните
власти следва, в сътрудничество с всички
заинтересовани страни, да предприемат
всички мерки, за да позволят практично,
безопасно и надеждно складиране на стоките в пристанището.“
58 Съществуващата препоръчана практика
5.9 се заличава.
59 В съществуващата препоръчана практика 5.10 думата „ревизираната“ се добавя
към думите „Конвенция от Киото“.
60 Следната нова препоръчана практика
5.10.1 се добавя след съществуващата Препоръчана практика 5.10:
„ 5.10.1 Препоръчана практика. Държавните власти следва да обмислят въвеждането
на опростени процедури за оправомощените лица, които позволяват:
(а) о свобож даване на стоките при
п редоставяне на минима лната
информация, необходима за определянето им, за точно определяне
и оценка на риска, когато се отнася до проблеми като здравето,
безопасността и сигурността, и за
последващо попълване на окончателната декларация за стоки;
(б) о с в о б ож д а в а н е н а с т о к и т е в
помещенията на деклараторите
или друго място, разрешено от
съответната обществена власт; и
(в) п одаване на единна декларация
за стоки за целия внос или износ
през определен период, когато
стоките се внасят или изнасят
често от едно и също лице.“
61 В съществуващия стандарт 5.11 думите
„като се използва оценка на риска за целеви
товари за проверка“ се заличават в края на
параграфа.
62 В съществуващата препоръчана практика 5.14 думите „техники за електронен обмен
на данни (EDI)“ се заменят с думите „системи
за електронен обмен на информация“.
63 Следната нова препоръчана практика
5.14.1 се добавя след съществуващата препоръчана практика 5.14:
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„ 5.14.1 Препоръчана практика. Държавните
власти следва да положат усилия за бързо
изчистване на транзитния режим от стоки
от друга държава, очакващи натоварване.“
В. Контейнери и палети
64 В съществуващия стандарт 5.15 думата
„внос“ се заменя с думата „приемане“.
65 В съществуващия стандарт 5.18 думата
„важна“ се заменя с думата „приемане“.
Раздел 7 – Разни условия
В. Оказване на помощ при извънредни обстоятелства
66 Съществуващият стандарт 7.8 се изменя,
както следва:
„7.8 Стандарт. Държавните власти трябва
да улесняват пристигането и заминаването
на кораби, участващи в:
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· д
 ей но с т и з а под пома г а не п ри
бедствия;
· с пасяване на бедстващи в морето
лица с цел осигуряване на безопасно място за такива лица;
· б орба и ли п редот вратяване на
замърсяването на морската среда; или
· д руги аварийни операции, предназначени за подобряване на морската безопасност, безопасността
на човешкия живот на море, безо
паснос т та на населениет о и л и
защитата на морската среда.“
Допълнение 1 – Формуляри FAL на IМО
67 FAL формуляри 1 до 7 на IМО се изменят, както следва:

„ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ НА IМО
Пристигане

1.1 Име и тип на кораба
1.2 IМО номер:
1.3 Позивни

Отплаване

2. Пристанище на присти- 3. Дата – час на пристигане/
гане/отплаване
отплаване

4. Държава на флага на 5. Име на капитана 6. Пристанище, от което пристига/за което заминава
кораба
7. Сертификат за регистрация (пристанище; 8. Име и адрес на корабния агент
дата; номер)
9. Бруто тонаж

10. Нето тонаж

11. Местоположение на кораба в пристанището
(котвена стоянка или позиция)
12. Кратко описание на пътуването (предишни и следващи междинни спирания, да се подчертае
къде ще бъде разтоварена останалата част от товара)
13. Кратко описание на товара
14. Брой на екипажа (вкл. 15. Брой пътници
капитана)

16. Забележки

Приложени документи
(посочете броя копия)
17. Декларация за товара

18. Декларация за корабните провизии

19. Списък на екипажа

20. Списък на път- 21. Изискванията на кораба по отношение на отниците
падъците и съоръженията за поемане на остатъци

22. Декларация за вещите на 23. Морска здравна
екипажа*
декларация*

24. Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер
Попълва се от администрацията
FAL Формуляр 1 на IМО
*Само при пристигане.
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IМО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТОВАР
Пристигане

B/L

Отплаване Страница №

1.1 Име на кораба
1.2 IМО номер:
1.3 Позивни

2. Пристанище, където се изготвя докладът

3. Държава на флага 4. Име на капитана

5. Пристанище на товарене/пристанище на
разтоварване

6. Марки и брой

7. Брой и тип на опаковките; описание 8. Бруто тегло
на товара или, ако има валиден HS код

9. Размери

Конвенция за улесняване на
международното морско корабоплаване

№*

IМО FAL
Формуляр 2

10. Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер
* № на документа за транспорт

Да се посочат също така оригиналните пристанища за превоз по отношение на стоките,
превозвани с документ за мултимодален транспорт или чрез товарителници.
IМО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРАБНИТЕ ПРОВИЗИИ
Страница №
Пристигане

Конвенция за улесняване на международното морско корабоплаване

1.1
1.2
1.3

Име на кораба
IМО номер:
Позивни

Отплаване

2. Пристанище на присти- 3. Дата на пристигане/
гане/отплаване
отплаване

4. Държава на флага

5. Пристанище, от което пристига/за което заминава

6. Брой лица на борда 7. Период на
престой

8. Място на съхранение

9. Име на предмета

10. Количество 11. Попълва се от администрацията

IМО FAL
Формуляр 3

12. Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер
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IМО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЕЩИТЕ НА ЕКИПАЖА
Конвенция за улесняване на международното морско
корабоплаване

Страница №
1.1
1.2
1.3

Име на кораба
IМО номер:
Позивни

2. Вещи, които подлежат на обмитяване или са предмет на забрана
или ограничения*

3. Държава на флага
4. № 5. Фамилно име, собст- 6. Ранг или звание
вени имена

7. Подпис

IМО FAL
Формуляр 4

8. Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер
* Например вина, спиртни напитки, цигари, тютюн и т.н.

IМО СПИСЪК НА ЕКИПАЖА
Страница №

Конвенция за улесняване на международното морско
корабоплаване

Пристигане
1.1
1.2
1.3

Име на кораба
МMO номер:
Позивни

4. Държава на флага

Отплаване

2. Пристанище на пристигане/ 3. Дата на пристиотплаване
гане/отплаване
5. Пристанище, от което пристига

7. № 8. Фамилно име, 9. Ранг или 10. Гражданство
собствени имена
длъжност

6. Вид и № на
документа за
11. Дата и място самоличност
на раждане
(п а с по р т н а
моряка)
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IМО FAL
Формуляр 5

12. Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер
IМО СПИСЪК НА ПЪТНИЦИТЕ

Конвенция за улесняване на международното морско
корабоплаване

Пристигане
1.1 Име на кораба
1.2 МMO номер:
1.3 Позивни

Отплаване

Страница №

2. Пристанище на
пристигане/отпла- 3. Дата на пристигане/отплаване
ване

4. Държава на флага
5. Фамилно 6. Граждан- 7. Дата и 8. Вид доку- 9. Сериен номер 10. Прис- 11. Прис- 12. Транзииме, собстве- ство
място на мент за са- на документа за танище на танище на тен пътник
ни имена
раждане моличност самоличност
качване
слизане или не

IМО FAL
Формуляр 6
10. Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер

МАНИФЕСТ ЗА ОПАСНИ ТОВАРИ
НОМЕР НА СТРАНИЦА (напр. 5 от 7)
(Според изискванията на SOLAS 74, глава VII, правила 4.5 и 7-2.2, MARPOL 73/78, приложение
III, правило 4(3) и глава 5.4, параграф 5.4.3.1 от Кодекса IMDG)
ИМЕ НА КОРАБА

IМО НОМЕР

НОМЕР НА РЕЙСА

ПРИСТАНИЩЕ
НА НАТОВАРВАНЕ

ДЪРЖ АВА НА ФЛАГА

ИМЕ НА К АПИТАНА

ПРИСТАНИЩЕ
НА РАЗТОВАРВАНЕ

КОРАБЕН АГЕНТ

ПОЗИВНИ
НОМЕР
НА РЕЗЕРВАЦИЯ/
ПЪТНИЧЕСКИ
НОМЕР

МАРКИРОВКИ
БРОЙ
ТРАНС- КЛАС ООН
ПАЕВЕНИ БРОЙ
И ВИД ПОРТНО
№
КЕТИ- ТУАЛЕН
ИдентификациНА
НАИМЕРАНА ДОПЪЛонен/нни № на
ОПАНОВАГРУНИТЕконтейнер/и.
КОВКИНИЕ
ПА
ЛЕН
Регистрационен/нни
ТЕ
РИСК
№ на автомобили.

ПОДПИС НА АГЕНТА
_
МЯСТО И ДАТА
ФОРМУЛЯР FAL 7 НА IМО“
2582

Т° НА МОР- МАСА
ВЪЗСКИ
(kg)
ПЛАЗАБРУМЕНЯ- МЪРТО/
ВАНЕ
СИ- НЕТО
(В °C)
ТЕЛ

ПОДПИС НА К АПИТАНА
МЯСТО И ДАТА

EmS

МЯСТО НА
НАТОВАРВАНЕ

С Т Р.
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Изменения на Конвенцията за улесняване на
международното морско корабоплаване
(Приети с Резолюция FAL.10(35) на Комитета за улесняване на корабоплаването на
Международната морска организация на 16
януари 2009 г. В сила за Република България
от 15 май 2010 г.)
Комитетът за улесняване на корабоплаването,
Като припомня член VII(2)(a) от Конвенцията за улесняване на международното морско
корабоплаване от 1965 г., както е изменена
(наричана по-долу „Конвенцията“) относно
процедурата за изменение на приложението
към Конвенцията,
Като припомня допълнително функциите,
които Конвенцията възлага на Комитета за
улесняване на корабоплаването за разглеждане
и приемане на изменения на Конвенцията,
Като взема предвид на своята тридесет и
пета сесия измененията в Приложението към
Конвенцията, предложени и разпространени
в съответствие с член VII(2)(a) от същата,
1. Приема в съответствие с член VII(2)(a)
от Конвенцията измененията в Конвенцията,
чийто текст е изложен в приложението към
настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член VII(2)
(b) от Конвенцията, че измененията влизат
в сила на 15 май 2010 г., освен ако преди 15
февруари 2010 г. поне една трета от договарящите правителства по Конвенцията не са
уведомили писмено генералния секретар, че
не приемат измененията;
3. Изисква от генералния секретар, в съответствие с член VII(2)(a) от Конвенцията, да
съобщи на всички договарящи правителства
измененията, съдържащи се в приложението;
4. Освен т ова изиск ва о т г енера л н и я
секретар да уведоми всички правителства,
подписали Конвенцията, за приемането и
влизането в сила на посочените изменения.
Приложение
Изменения на Конвенцията за улесняване
на международното морско корабоплаване
Раздел 2 – Пристигане, престой и отплаване на кораба
Б. Съдържание и предназначение на документите
1 В п репор ъча на п ра к т и к а 2.2.2 след
„• държава на флага на кораба“ се добавя
следният нов текст:
„• номер на рейса“.
2 В препоръчана практика 2.3.1 (a) след „•
позивна“ се добавя следният нов текст:
„• номер на рейса“.
3 В препоръчана практика 2.3.1 (б) след
„• позивна“ се добавя следният нов текст:
„• номер на рейса“.
4 В стандарт 2.6.1 (a) след „• позивна“ се
добавя следният нов текст: „• номер на рейса“.
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5 Съществуващият стандарт 2.6.3 се заличава и се заменя със следното: „2.6.3 не се
използва“.
6 Съществуващата препоръчана практика
2.7.1 се заличава и се заменя със следното:
„2.7.1 не се използва“.
7 В п репор ъча на п ра к т и к а 2.7.3 след
„• държава на флага на кораба“ се добавя
следният нов текст:
„• номер на рейса“.
8 В препоръчана практика 2.7.3 се заличава
следният текст:
„• вид документ за самоличност, предоставен от пътника
• сериен номер на документа за самоличност“
и се заменя със следния нов текст:
„• вид документ за самоличност или пътуване, предоставен от пътника
• сериен номер на документ за самоличност
или пътуване“.
9 В стандарт 2.8.1 текстът „• Препратка
към пътуване“ се изменя и гласи „• Номер
на рейса“.
10 В стандарт 2.8.1 в края, след „• Място
на складиране на борда“ се добавя следният
нов текст:
„• Допълнителна информация“.
Раздел 3 – Пристигане и заминаване на
лица
A. Изисквания и процедури за пристигане и
заминаване
11 Във второто изречение на стандарт 3.3.6
след думите „отговорен за разходите за“ се
вмъква „престой и“.
12 Съществуващият стандарт 3.10 се заличава и се заменя със следния нов текст:
„3.10 Стандарт. Паспорт или документ
за самоличност, издаден в съответствие със
съответните конвенции на МОТ, или друг
валиден и надлежно признат документ за
самоличност на морското лице, е основният
документ, който предоставя на държавните
власти информация, свързана с отделния член
на екипажа при пристигане или заминаване
на кораба.“
Б. Мерки за улесняване освобождаването на
товар, пътници, екипаж и багаж
13 В стандарт 3.14 след думите „приемане
на лица“ се добавя „настоящи“.
14 Съществуващият стандарт 3.15 се заличава и се заменя със следния нов текст:
„3.15 Препоръчана практика. Държавните
власти не следва да налагат неоснователни или
непропорционални глоби на корабособствениците в случай на установяване, че контролен
документ на даден пътник е невалиден или ако
по тази причина пътникът не бъде допуснат
да влезе в държавата.“
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Г. Улеснения за корабите, заети с круизи, и техните пътници
15 Съществуващият стандарт 3.21 се заличава и се заменя със следния нов текст:
„3.21 Препоръчана практика. За круизните кораби общата декларация, списъкът на пътниците и списъкът на екипажа следва да се изискват само на първото пристанище на пристигане
и крайното пристанище на заминаване в дадена държава, при условие че не е имало промяна
в обстоятелствата на пътуването.“
16 Съществуващата препоръчана практика 3.35 се заличава и се заменя със следното:
„3.35 не се използва“.
Допълнение 1 – Формуляри FAL на IМО
17 Съществуващите FAL формуляри на IМО се заличават и заменят със следните формуляри:
„ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ НА IМО
(ФОРМУЛЯР FAL 1 НА IМО)
Пристигане

Отплаване

1.1. Име и тип на кораба

1.2. IМО номер

1.3. Позивни

1.4. Номер на рейса

2. Пристанище на пристигане/отплаване

3. Дата и час на пристигане/отплаване

4. Държава на флага

6. Пристанище, от което пристига/за което
заминава

5. Име на капитана

7. Сертификат за регистрация (пристанище; дата;
номер)
9. Бруто тонаж

8. Име и адрес на корабния агент

10. Нето тонаж

11. Местоположение на кораба в пристанището
(котвена стоянка или позиция)
12. Кратко описание на пътуването (предишни и следващи междинни спирания, да се подчертае къде ще
бъде разтоварена останалата част от товара)
13. Кратко описание на товара
14. Брой членове на
екипажа

15. Брой пътници

16. Забележки

Приложени документи
(посочете броя копия)
17. Декларация за товара

18. Декларация
за корабните
провизии

19. Списък на екипажа

20. Списък на
пътниците

22. Декларация за вещите на
екипажа – формуляр FAL 4)

23. Морска
здравна
декларация (само
при пристигане)

21. Изискванията на кораба по отношение на
отпадъците и съоръженията за поемане на
остатъци

24. Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер

Попълва се от администрацията.
IМО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТОВАР
(ФОРМУЛЯР FAL 2 НА IМО)
Пристигане

Отплаване Номер на страница

1.1. Име на кораба

1.2. IМО номер

1.3. Позивни

1.4. Номер на рейса

2. Пристанище, където се изготвя
докладът

3. Държава на флага

4. Име на капитана

5. Пристанище на натоварване/пристанище на разтоварване

B/L 6. Марки и брой
№*

7. Брой и тип на опаковките; описание 8. Бруто тегло
на товара или, ако има валиден HS код

9. Размери

С Т Р.
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10. Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер
* Номер на документа за транспорт. Да се посочат също така оригиналните пристанища за
превоз по отношение на стоките, превозвани с документ за мултимодален транспорт или чрез
товарителници.

IМО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРАБНИТЕ ПРОВИЗИИ
(ФОРМУЛЯР FAL 3 НА IМО)
Пристигане

Отплаване

Номер на страница

1.1. Име на кораба

1.2. IМО номер

1.3. Позивни

1.4. Номер на рейса

2. Пристанище на пристигане/отплаване

3. Дата на пристигане/отплаване

4. Държава на флага

5. Пристанище, от което пристига/за което заминава

6. Брой лица на борда

7. Период на престой

8. Име на предмета

9. Количество

10. Място на съхранение

12. Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер

11. Попълва се от
администрацията

БРОЙ 34
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IМО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЕЩИТЕ НА ЕКИПАЖА
(ФОРМУЛЯР FAL 4 НА IМО)
Номер на страница
1.1. Име на кораба

1.2. IМО номер

1.3. Позивни

1.4. Номер на рейса

2. Държава на флага
3. №

4. Фамилно име, собствени
имена

5. Ранг или
звание

6. Вещи, които подлежат на
обмитяване или са предмет на 7. Подпис
забрана или ограничения *

8. Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер

* Например вина, спиртни напитки, цигари, тютюн и т.н.
IМО СПИСЪК НА ЕКИПАЖА
(ФОРМУЛЯР FAL 5 НА IМО)
Пристигане

Отплаване Номер на страница

1.1. Име на кораба

1.2. IМО номер

1.3. Позивни

1.4. Номер на рейса

2. Пристанище на пристигане/отплаване

3. Дата на пристигане/отплаване

4. Държава на флага

5. Пристанище, от което пристига

6. №

7. Фамилно
име, собствени
имена

8. Ранг или
звание

9. Гражданство

10. Дата и 11. Вид и номер
място на на документа за
раждане
самоличност

С Т Р.
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12. Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер

IМО СПИСЪК НА ПЪТНИЦИТЕ
(ФОРМУЛЯР FAL 6 НА IМО)
Пристигане
1.1. Име на кораба
1.4. Номер на рейса

1.2. IМО номер

8. Вид на
документа за
самоличност
или пътуване

Номер
на страница

1.3. Позивни

2. Пристанище на
3. Дата на пристигане/
пристигане/отплаване отплаване

5. Фамилно име, 6. Граж- 7. Дата
собствени имена данство и място
на
раждане

Отплаване

4. Държава на флага

9. Сериен номер 10. Пристани- 11. Пристанище 12. Транзитен
ще на качване на слизане
на документа
пътник или не
за самоличност
или пътуване

13. Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер

IМО МАНИФЕСТ ЗА ОПАСНИ ТОВАРИ
(ФОРМУЛЯР FAL 7 НА IМО)
(Изисквано от SOLAS 74, глава VII, правила 5 и 7-2.2, MARPOL 73/78, Анекс III, правило 4.3
и глава 5.4, параграф 5.4.3.1 от Кодекса IMDG)
Номер на
страница
1.1. Име на кораба
1.4. Номер на рейса
5. Номер на
резервация/
пътнически
номер

6. Маркировки
и брой
Идентификационен/
нни № на
контейнер/и.
Рег ис т ра ц ио нен/нни № на
автомобили.

1.2. IМО номер
2. Държава на флага
7. Брой
и вид
на пакети

8. Офи- 9. Клас 10. № по
циално
ООН
транспортно
наименование

1.3. Позивни
3. Пристанище на натовар- 4. Пристанище на разтоварване
ване
11. Пакетирана
група

12. Евентуален
допълнителен
риск

13. Точка на
въ зп ламеняване (в °C)

14. Морс к и з амърсител

15. Маса
(kg)
бруто/
нето

16. EmS 17. Място на
А в а - натоварване
рийни
действ и я
по Кодекса
IMDG

Допълнителна информация
18.1. Име на капитана

19.1. Корабен агент

18.2. Място и дата

19.2. Място и дата

Подпис на капитана

Подпис на агента

“
2583
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за допълнение на Наредба № 8121з919 от 2017 г. за размера на основните месечни
възнаграждения на държавните служители
по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за
Министерството на вътрешните работи и
размера на началните и на максималните
заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (обн., ДВ,
бр. 60 от 2017 г.; изм., бр. 4, 16, 69 и 106 от
2018 г., бр. 3, 40, 84, 93 и 107 от 2020 г., бр. 41
и 102 от 2021 г.)
§ 1. В приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6,
ал. 6 „В. Лица, работещи по трудово право
отношение“, раздел „I. Ръководни, аналитични

ВЕСТНИК
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и приложни специалисти с висше образование“,
точка „I.2. Образователно-квалификационна
степен професионален бакалавър по …“ се
създава ред № 10 със следната начална и
максимална заплата за длъжност:
„
10

Масажист (за лица
3255 5003
с увредено зрение)

907

1096

“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Бойко Рашков
2639
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № СД-06-12
от 20 април 2022 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от
27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците във връзка с
пос т ъп и ла молба вх. № 94 -Д-103/5.04.2022 г.
от синдик Димитър Георгиев Тодоров да бъде
извършена промяна на служебния му адрес за
кореспонденция нареждам:
Изменям т. 24 от Заповед № ЛС-И-545 от
14.05.2014 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 44 от 2014 г.) в частта є относно служебния
адрес за кореспонденция на синдика Димитър
Георгиев Тодоров, като думите: „София 1715,
ж.к. Младост 4, бл. 446, ет. 3, вх. 4, ап. 9“ се
заменят със „София 1404, бул. Гоце Делчев № 103,
ет. 10, адвокатска кантора „Тодоров ЛЛП“.
Заповедта подлежи на обнародване в „Държавен вестник“ на основание чл. 655, ал. 2, т. 7
от Търговския закон, като разходите за обнародването са за сметка на лицето.
Министър:
Н. Йорданова
2603

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИTE
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1834
от 20 април 2022 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 8, чл. 22г, ал. 3 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол,
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 във връзка с
протоколно решение № 6827 от 20.04.2022 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол изменя Решение № 1776
от 17.07.2020 г. на А генцията за публичните
предприятия и контрол (ДВ, бр. 68 от 2020 г.),
като цифрата „46 586“ се заменя с „45 421“.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
2644
РЕШЕНИЕ № 1836
от 20 април 2022 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 № 6831 от 20.04.2022 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление
на областния управител на област Стара Загора,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
68850.514.3073, с площ 578 кв. м, намиращ се
на ул. Кенали № 4, гр. Стара Загора, община
Стара Загора, област Стара Загора, заедно с
построените в него:
а) сграда с идентификатор 68850.514.3073.1,
със застроена площ 60 кв. м, с обособени в
сградата: самостоятелен обект с идентификатор
68850.514.3073.1.2, с площ 32,40 кв. м, самостоятелен обект с идентификатор 68850.514.3073.1.3,
с площ 23 кв. м и самостоятелен обект с идентификатор 68850.514.3073.1.4, с площ 37 кв. м,
както и
б) сграда с идентификатор 68850.514.3073.2,
със застроена площ 45 кв. м, с обособени в
сградата: самостоятелен обект с идентификатор
68850.514.3073.2.1, с площ 55 кв. м и самостоятелен обект с идентификатор 68850.514.3073.2.2,
с площ 45 кв. м.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
2645

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 605
от 31 март 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 5 от
протокол № 2 от 16.02.2022 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) Общинският съвет – Ловеч, реши:
1. Одобрява представения проект за частично изменение на общия устройствен план
на гр. Ловеч за поземлени имоти с идентификатори 43952.53.21, 43952.53.22, 43952.53.23 и
43952.53.24, местност Музговото, СИЗ, гр. Ловеч,
като с проекта поземлени имоти с идентификатори 43952.53.21, 43952.53.22, 43952.53.23 и 43952.53.24
по КККР на гр. Ловеч с площ 57 967 кв. м да
бъдат извадени от устройствена зона „земеделска
територия – обработваеми земи“ и отнесени
към „територии за производствени дейности“
в баланса на територията на община Ловеч.
2. Решението на Общинския съвет – Ловеч,
да се изпрати в седемдневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ съгласно чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ.
3. Решението подлежи на обжалване пред
А дминист ративни я съд – Ловеч, по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обна-
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родването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Ловеч.
4. Възлага на кмета на община Ловеч изпълнението на всички действия за законосъобразното влизане в сила на решението и правилното
прилагане на одобрения общ устройствен план.
Председател:
П. Цолов
2646

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 560
от 14 април 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ във
връзка с изискванията за ОУП в чл. 15 – 34 от
Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове Общинският
съвет – Павел бан я, одобрява изменение на
действащия общ устройствен план на община
Павел баня, одобрен с Решение № 575, отразено
в протокол № 27 от 26.10.2017 г., влязъл в сила на
16.11.2017 г., в частта на ПИ 14026.27.56 с площ
49 931 кв. м по КККР на с. Габарево, община
Павел баня, област Стара Загора, с устройствена
зона – Пп, и с установено предназначение на
имота „Производствени и складови дейности“ с
отреждане за „Фотоволтаична електроцентрала
до 5 mW“, с включени текстови и графични материали.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора,
чрез Община Павел баня.
Председател:
М. Паунова
2615

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 869
от 31 март 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 и 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2,
т. 6 и ал. 3, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127,
ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Плевен, реши:
1. Одобрява проект за частично изменение
на общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен
за кв. 1 по плана на гр. Плевен за поземлен
имот 661.131, включващ урегулирани поземлени
имоти І, ІІ и ІV, за промяна на вида територия от „Жилищна устройствена зона – Жм“
в „Смесена многофункционална устройствена
зона – Смф“.
2. Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия съгласно разпоредбите на ЗУТ, свързани с изпълнение на
настоящото решение.
Председател:
М. Митев
2612
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РЕШЕНИЕ № 872
от 31 март 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6 и
ал. 3, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 от
ЗУТ Общинският съвет – Плевен, реши:
1. Одобрява проект за частично изменение
на общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен
за кв. 320а по плана на гр. Плевен, включващ
урегулирани поземлени имоти І-662.1424, ІІ662.405, ІІІ-662.406, ІV-662.407 и V-662.404, за
п ром я на на ви да т ери т ори я о т „Ж и л и щ на
устройствена зона – Жм“ в „Жилищна устройствена зона – Жг“ с преобладаващо застрояване
с голяма височина и плътност.
2. Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията,
свързани с изпълнение на настоящото решение.
Председател:
М. Митев
2636
РЕШЕНИЕ № 873
от 31 март 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6 и
ал. 3, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 от
ЗУТ Общинският съвет – Плевен, реши:
1. Одобрява проект за частично изменение на
общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56722.29.1
в мест ност та Ви тска я ли я в зем лищет о на
гр. Плевен за промяна на вида територия от
„земеделска земя“ в урбанизирана територия,
като се установи „Предимно производствена
устройствена зона – Пп“.
2. Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия съгласно разпоредбите на ЗУТ, свързани с изпълнение на
настоящото решение.
Председател:
М. Митев
2614
4. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е изда л Разрешение за ст роеж
№ РС-15 от 15.04.2022 г. за строеж: „Подземната
оптична мрежа „Менгишево – Ябланово“, на
територията на: област Шумен, община Върбица, с. Менгишево; област Търговище, община
Омуртаг, с. Величка, с. Звездица; област Сливен, община Котел, с. Ябланово. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
2651
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9. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-16 от 20.04.2022 г. за строеж: „Оптична
кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна
апаратура в участък София – Мездра – Червен
бряг от втора главна жп линия“, Обособена позиция 2: „Изграждане на оптична кабелна мрежа
в участък Мездра – Червен бряг от втора главна
жп линия – Етап 2 от строежа“, Част: „Преустройство на контактната мрежа в закрита жп
гара Струпец – от км 99+850 до 101+100 (път
№ 1 и път № 2)“. На основание чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
2640
79. – Национа лната агенция за при ходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис
Пазард ж ик , на основа ние ч л. 239, а л. 2 о т
ДОПК с постановление изх. № С220013-0910000459/14.04.2022 г. възлага на Борис Георгиев
Линчев, ЕГН 8110206846, адрес: София, ул. Руй
планина № 10, следния недвижим имот: 1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор
02837.503.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, община Батак,
област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-42 от 6.07.2010 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с номер на имота по предходен план
26, кв. 6, парцел XXI, с трайно предназначение
на територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване (до 10 м), площ
566 кв. м, намиращ се в м. Язовир Батак, община
Батак, област Пазарджик – зона „А“, с граници: 02837.503.9502, 02837.503.50, 02837.503.985,
придобит с договор за доброволна делба Акт
102, том I, рег. № 180/26.06.2013 г., вписан в
Службата по вписванията – гр. Пещера. Имотът
е с триъгълна форма. Същият е незастроен и
неограден, без ток и вода; граничи с асфалтов
път. Към момента на описа (6.10.2020 г.) в имота
има борове и диворастяща растителност. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при Агенцията по
вписванията по местонахождението на имота.
2626
1. – ДП „Национална компания „Железопътна инфрастру кту ра“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“,
част от проект „Развитие на железопътен възел
София“ от проектен км 1+061 до проектен км
8+409“, на територията на Столична община,
област София, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на собствениците на имот с идентификатор
12084.2701.2764.6, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП с № 12084.2701.294.6, намиращ се в с. Волуяк, Столична община, област
София, за постановяването на Решение № 225
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от 14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2654
2. – ДП „Национална компания „Железопътна инфрастру кту ра“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“,
част от проект „Развитие на железопътен възел
София“ от проектен км 1+061 до проектен км
8+409“, на територията на Столична община,
област София, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на собствениците на имот с идентификатор
68134.1386.2881, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП с № 68134.1386.788, намиращ
се в гр. София, Столична община, област София, за постановяването на Решение № 225 от
14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2655
3. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Модернизация на железопътен
участък гара София – гара Волуяк“, част от
проект „Развитие на железопътен възел София“
от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“, на
територията на Столична община, област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
бр. Додови и Стефан, Радко, Янаки, Надежда
Такеви, собственици на имот с идентификатор
68134.2818.4649, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП с № 68134.2818.2160, намиращ се в гр. София, Столична община, област
София, за постановяването на Решение № 225
от 14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2656
4. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Модернизация на железопътен
участък гара София – гара Волуяк“, част от
проект „Развитие на железопътен възел София“
от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“,
на територията на Столична община, област
София, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на собствениците на имот с идентификатор 68134.2819.2405,
намиращ се в гр. София, Столична община,
област София, за постановяването на Решение
№ 225 от 14.04.2022 г. на Министерския съвет,
с което се отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението може да
се обжалва пред административния съд по мес-
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тонахождението на имота в 14-дневен срок от
обнарод ва не т о на нас т оя що т о обя влен ие в
„Държавен вестник“.
2657
5. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Модернизация на железопътен
участък гара София – гара Волуяк“, част от
проект „Развитие на железопътен възел София“
от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“,
на територията на Столична община, област
София, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на собствениците на имот с идентификатор 68134.2819.2962,
образуван от имот по регистър към одобрен
ПУП с № 68134.2819.2873, намиращ се в землището на гр. София, Столична община, област
София, за постановяването на Решение № 225
от 14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2658
6. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Модернизация на железопътен
участък гара София – гара Волуяк“, част от
проект „Развитие на железопътен възел София“
от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“,
на територията на Столична община, област
София, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на собствениците на имот с идентификатор 68134.2819.2944,
образуван от имот по регистър към одобрен
ПУП с № 68134.2819.2881, намиращ се в землището на гр. София, Столична община, област
София, за постановяването на Решение № 225
от 14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2659
7. – ДП „Национална компания „Железопътна инфрастру кту ра“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“,
част от проект „Развитие на железопътен възел
София“ от проектен км 1+061 до проектен км
8+409“, на територията на Столична община,
област София, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Антоанина Спасова Хаджиева, собственик
на имот с идентификатор 68134.2821.2591, образуван от имот по регистър към одобрен ПУП
с № 68134.2821.126, намиращ се в гр. София,
Столична община, област София, за постановяването на Решение № 225 от 14.04.2022 г. на
Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред администра-

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

тивния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
2660
8. – ДП „Национална компания „Железопътна инфрастру кту ра“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“,
част от проект „Развитие на железопътен възел
София“ от проектен км 1+061 до проектен км
8+409“, на територията на Столична община,
област София, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на собствениците на имот с идентификатор
68134.2821.2599, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП с № 68134.2821.127, намиращ
се в гр. София, Столична община, област София, за постановяването на Решение № 225 от
14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2661
9. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Модернизация на железопътен
участък гара София – гара Волуяк“, част от
проект „Развитие на железопътен възел София“
от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“, на
територията на Столична община, област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на собствениците
на имоти с идентификатори 68134.2822.3013 и
68134.2822.3014, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП с № 68134.2822.312, намиращ
се в гр. София, Столична община, област София, за постановяването на Решение № 225 от
14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2662
10. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“,
част от проект „Развитие на железопътен възел
София“ от проектен км 1+061 до проектен км
8+409“, на територията на Столична община,
област София, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на собствениците на имот с идентификатор
68134.2822.3018, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП с № 68134.2822.355, намиращ се в гр. София, Столична община, област
София, за постановяването на Решение № 225
от 14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
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държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2663
11. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“,
част от проект „Развитие на железопътен възел
София“ от проектен км 1+061 до проектен км
8+409“, на територията на Столична община,
област София, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на собствениците на имот с идентификатор
68134.2822.3020, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП с № 68134.2822.356, намиращ се в гр. София, Столична община, област
София, за постановяването на Решение № 225
от 14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2664
12. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“,
част от проект „Развитие на железопътен възел
София“ от проектен км 1+061 до проектен км
8+409“, на територията на Столична община,
област София, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на собствениците на имот с идентификатор
68134.2822.3034, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП с № 68134.2822.378, намиращ се в гр. София, Столична община, област
София, за постановяването на Решение № 225
от 14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2665
13. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“,
част от проект „Развитие на железопътен възел
София“ от проектен км 1+061 до проектен км
8+409“, на територията на Столична община,
област София, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на собствениците на имот с идентификатор
68134.2822.2985, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП с № 68134.2822.1604, намиращ се в гр. София, Столична община, област
София, за постановяването на Решение № 225
от 14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
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пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2666
14. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“,
част от проект „Развитие на железопътен възел
София“ от проектен км 1+061 до проектен км
8+409“, на територията на Столична община,
област София, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на собствениците на имот с идентификатор
68134.2822.2995, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП с № 68134.2822.1747, намиращ се в гр. София, Столична община, област
София, за постановяването на Решение № 225
от 14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2667
15. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“,
част от проект „Развитие на железопътен възел
София“ от проектен км 1+061 до проектен км
8+409“, на територията на Столична община,
област София, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на собствениците на имот с идентификатор
68134.2822.2993, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП с № 68134.2822.1748, намиращ се в гр. София, Столична община, област
София, за постановяването на Решение № 225
от 14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2668
16. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“,
част от проект „Развитие на железопътен възел
София“ от проектен км 1+061 до проектен км
8+409“, на територията на Столична община,
област София, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на собствениците на имот с идентификатор
68134.2822.2991, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП с № 68134.2822.1749, намиращ се в гр. София, Столична община, област
София, за постановяването на Решение № 225
от 14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождени-
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ето на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2669
17. – ДП „Национа лна компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“,
част от проект „Развитие на железопътен възел
София“ от проектен км 1+061 до проектен км
8+409“, на територията на Столична община,
област София, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на собствениците на имот с идентификатор
68134.2822.2989, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП с № 68134.2822.1750, намиращ се в гр. София, Столична община, област
София, за постановяването на Решение № 225
от 14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2670
18. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“,
част от проект „Развитие на железопътен възел
София“ от проектен км 1+061 до проектен км
8+409“, на територията на Столична община,
област София, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на собствениците на имот с идентификатор
68134.2822.2983, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП с № 68134.2822.2450, намиращ се в гр. София, Столична община, област
София, за постановяването на Решение № 225
от 14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2671
19. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“,
част от проект „Развитие на железопътен възел
София“ от проектен км 1+061 до проектен км
8+409“, на територията на Столична община,
област София, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на собствениците на имот с идентификатор
68134.2822.3032, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП с № 68134.2822.2479, намиращ се в гр. София, Столична община, област
София, за постановяването на Решение № 225
от 14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождени-
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ето на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2672
20. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от
проект „Развитие на железопътен възел София“
от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“,
на територията на Столична община, област
София, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на собствениците на имот с идентификатор 68134.2823.2488,
намиращ се в град София, Столична община,
област София, за постановяването на Решение
№ 225 от 14.04.2022 г. на Министерския съвет,
с което се отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението може да
се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от
обнарод ва не т о на нас т оя що т о обя влен ие в
„Държавен вестник“.
2673
21. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“,
част от проект „Развитие на железопътен възел
София“ от проектен км 1+061 до проектен км
8+409“, на територията на Столична община,
област София, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на собствениците на имот с идентификатор
68134.2823.2836, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП с № 68134.2823.2594, намиращ се в гр. София, Столична община, област
София, за постановяването на Решение № 225
от 14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2674
22. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“,
част от проект „Развитие на железопътен възел
София“ от проектен км 1+061 до проектен км
8+409“, на територията на Столична община,
област София, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на собствениците на имот с идентификатор
68134.4355.2969, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП с № 68134.4355.32, намиращ
се в гр. София, Столична община, област София, за постановяването на Решение № 225 от
14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2675
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23. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“,
част от проект „Развитие на железопътен възел
София“ от проектен км 1+061 до проектен км
8+409“, на територията на Столична община,
област София, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на собствениците на имот с идентификатор
68134.4355.3 0 0 0, о бра з у ва н о т и мо т по р е гистър към одобрен ПУП с № 68134.4355.63,
намиращ се в гр. София, Столична община,
област София, за постановяването на Решение
№ 225 от 14.04.2022 г. на Министерския съвет,
с което се отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението може да
се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от
обнарод ва не т о на нас т оя що т о обя влен ие в
„Държавен вестник“.
2676
24. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“,
част от проект „Развитие на железопътен възел
София“ от проектен км 1+061 до проектен км
8+409“, на територията на Столична община,
област София, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на собствениците на имот с идентификатор
68134.4355.2998, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП с № 68134.4355.120, намиращ
се в гр. София, Столична община, област София, за постановяването на Решение № 225 от
14.04.2022 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
2677
10. – Пловдивският университет „Паисий
Х и лен дарск и“ о бя вя ва кон к у р си за а к а де мичните длъжности: професор по: област на
висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по... (Методика на обучението
по мат емат и к а и и нформа ц ион н и т ех ноло гии) – един, със срок 2 месеца; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки (Биоинформатика) – един,
със срок 3 месеца; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически науки (Молекулярна генетика) – един, със
срок 3 месеца; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки (Информационни технологии в математиката и приложения) – един, със
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срок 3 месеца; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки (Информатика – Софтуерни
технологии) – един, със срок 2 месеца; област
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
(Разпределени системи и приложения) – един,
със срок 3 месеца; доцент по: област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по български
език) – един, със срок 2 месеца; област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Теория и методика на физическото
възпитание и спортната тренировка) – един, със
срок 2 месеца; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически науки (Молекулярна биология) – един, със
срок 3 месеца; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки (Микология) – един, със срок 2 месеца;
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.3. Биологически науки (Генетика) – един, със срок 3 месеца; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки (Информатика – Информационни технологии) – един, със
срок 2 месеца; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки (Модели, алгоритми и
приложения) – един, със срок 3 месеца; област
на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Автомобили, трактори и кари) – един,
със срок 2 месеца; област на висше образование
5. Технически науки, професионално направлен ие 5.3. Ком у н и к а ц ион на и ком п ю т ърна
техника (Автоматизация на области от нематериа лната сфера – просвета, нау ка) – един,
със срок 2 месеца; главен асистент по: област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по... (Методика на обучението
по информатика) – един, със срок 2 месеца за
нуждите на Филиала в гр. Смолян; област на
висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по... (Методика на обучението
по английски език) – един, със срок 2 месеца
за нуждите на Филиала в гр. Смолян; област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филология
(Английски език – практически курс) – един,
със срок 2 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
п рофесиона л но на п ра влен ие 3.4. Соц иа л н и
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дейности (Социална работа с деца и семейст ва) – един, със срок 2 месеца; облас т на
висше образование 3. Социа лни, стопанск и
и правни науки, професионално направление
3.6. Право (Конституционно право) – един, със
срок 2 месеца; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически науки (Анатомия на човека) – един, със
срок 2 месеца; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки (Информатика) – един,
със срок 2 месеца от датата на обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават
в ректората, ул. Цар Асен № 24, стая 120, тел.
032/261 408.
2641
84. – Висшето училище по телекомуникации
и пощи – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност доцент по професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника, специалност „Компютърни
архитектури и компютърна графика“, за нуждите
на катедра „Телекомуникации“ със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. За справки:
София, ул. Академик Стефан Младенов № 1,
Висше училище по телекомуникации и пощи,
стая № 202, тел. (02) 86 21 034.
2678
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София,
обявява конкурси за академични длъжности:
професор по професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност „Зоология“, за нуждите на ИГ „Протозоология“, секция
„Биоразнообразие и екология на безгръбначните
животни“ на отдел „Животинско разнообразие
и ресурси“ – един; доцент по професионално
направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Ботаника“, за нуждите на ИГ „Флора
и флорогенеза“, секция „Флора и растителност“
на отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси“ – един. Срок за подаване на документи –
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към кандидатите и документите по
конкурса са публикувани на сайта на института:
www.iber.bas.bg. Справки: при научния секретар
на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.
com). Документи се подават в деловодството на
ИБЕИ, бул. Цар Освободител № 1.
2632
138. – Институтът по обща и неорганична
химия при БАН – София, обявява конкурс за
академична длъжност професор по професионално направление 4.2. Химически науки (химична
кинетика и катализ) за лаборатория „Материали
и процеси за опазване на околната среда“, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел.:
02/979-25-60 и 02/872-48-01.
2618
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34 . – Общ и н а Въ л чед р ъм н а о снова н ие
чл. 128, а л. 1 от ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план
(П У П) – под робен ус т ройс т вен п ла н, п ла н
застрояване, промяна на предназначението на
ПИ № 31053.934.5 по картата на с. Златия, собственост на Община Вълчедръм, за разделяне
на същия и отделяне на два броя нови имота с
промяна на предназначението в „за водностопанско съоръжение“, както следва: а) за помпената станция с площ 236 кв. м и б) за напорен
резервоар „Кулата“ с площ 659 кв. м. Проектът
се намира в стая № 12 в сградата на Община
Вълчедръм. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Вълчедръм.
2613
74. – Община Дулово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП – ПП) – подземен електропровод от СРС № 2 в поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 57813.13.24 до поземлен
имот (ПИ) с идентификатор 57813.56.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри
(КК и КР) на с. Поройно. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
2630
8. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен разрешеният с Решение
№ 132 по протокол № 25 от 13.01.2022 г. на
ОбС – Кресна, на възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, проект за ПУП – ПП
(парцеларен план) за елемент на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия по реда на чл. 110, ал. 1,
т. 5 по Договор за присъединяване на обекти
на клиенти към разпределителната мрежа на
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, ДПЕРМ
1203584856 SAP№ IB-32-20-42024 от 2.04.2020 г. за
изграждане на външно въздушно електрозахранване ниско напрежение на „Склад за торове“ в
УПИ ХVІ в Стопански двор, ПИ 14492.15.161.1,
гр. Кресна, община Кресна, чрез удължаване
на въздушна мрежа НН на клон „Б“, ТП „Изток“ до присъединявания обект с общо 9 нови
стълба, като се демонтира съществуващ стълб
№ 8 и на негово място се монтира нов стълб
и се монтира усукан изолиран проводник NEC
3×50+54,6 мм 2 от стълб № 8 на клон „Б“ на ТП
„Изток“ до присъединявания обект. От приложения регистър към ПУП – ПП (парцеларен план)
трасето на въздушно електрозахранване ниско
напрежение на „Склад за торове“ в УПИ ХVІ
в Стопански двор, ПИ 14492.15.161.1, гр. Кресна , о бщ и на К р е сна , з ася г а с лед н и т е и мо -
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ти: 14492.15.39, земеделска територи я, пасище – мера, шеста категория, м. Гарата на община
Кресна, п убли чна общинска собст веност, с
дължина на трасето – 55,19 м, и площ с ограничение в ползването му – 0,329 дка; 14492.15.194,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
публична общинска собственост, с дължина
на трасето – 181,81 м, и площ с ограничение
в ползва не т о м у – 0,894 д к а. Проек т и т е за
ПУП – ПП могат да се разгледат в стая № 109
в сградата на Община Кресна. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проектите до общинската
администрация – Кресна.
2610
1. – Община Монтана на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен
за проучване проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за техническа инфраструктура – довеждащ електропровод
през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори
48489.2.669, 48489.2.667, 48489.2.670, 48489.2.647,
48489.2 .663 и 48489.2 .66 4 по к а дас т ра л ната
карта (к.к.) на гр. Монтана и план-схема към
П У П – ПП за трасе на електропровод през
УПИ XXIX, кв. 8 по действащия ПУП на стара
промишлена зона (СПЗ) на гр. Монтана (ПИ с
идентификатор 48489.5.7) и улица с о.т. 1235-102103 и о.т. 101-104 (ПИ с идентификатор 48489.52)
до ПИ с идентификатор 48489.2.669 по к.к. на
гр. Монтана. В 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая
312, ет. 3 на Община Монтана и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ. Телефон за връзка: 096/394 240.
2623
26 . – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т обявява, че е изработ ен п р о ек т на П У П – парце лар ен п ла н за
транспортно-комуникационна връзка от ПИ
65468.115.13 до П И 65468.59.10, 65468.59.11,
65468.59.12, 65468.59.13, 65468.59.14, 65468.59.15,
65468.59.20, 65468.60.2, 65468.60.4, 65468.60.5,
65468.60.6, 65468.60.7, 65468.60.8, 65468.60.9,
65468.60.10, 65468.60.11, 65468.60.12, 65468.60.13,
65468.60.14, 65468.60.15, 65468.60.16, 65468.60.17,
65468.60.19, 65468.60.20, 65468.60.21, 65468.60.22,
65468.60.28, 65468.60.29, 65468.60.30, 65468.61.1,
65468.61.2 , 65468.61.3, 65468.61.7, 65468.61.8,
65468.61.9, 65468.61.12, 65468.61.13, 65468.61.14,
65468.61.15, 65468.61.16, 65468.61.17, 65468.61.19,
65468.61.20, 65468.61.21, 65468.61.22, 65468.61.23,
65468.103.1, 65468.103.2, 65468.103.3, 65468.103.4,
65468.103.5, 65468.104.2, 65468.104.3, 65468.104.4,
65468.104.5, 65468.104.6, 65468.104.7, 65468.104.8,
65468.104.9, 65468.104.10, 65468.104.11, 65468.104.12,
65468.104.13, 65468.104.14, 65468.104.15, 65468.104.16,
65468.104.17, 65468.104.18, 65468.104.19, 65468.104.20,
65468.104.21, 65468.116.26, 65468.117.3, 65468.117.4,
65468.117.5, 65468.117.6, 65468.117.7, 65468.117.8,
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65468.117.9, 65468.117.10, 65468.118.1, 65468.118.3,
65468.118.4, 65468.118.5, 65468.118.6, 65468.118.7,
65468.118.8, 65468.118.9, 65468.118.10, 65468.118.11,
65468.118.12, 65468.118.13, 65468.118.14, 65468.118.15,
65468.118.16, 65468.119.2, 65468.119.5, 65468.120.2 и
65468.120.4, за които има проектни УПИ в м. Кел
Тепе, Капанищата, Еленка, Палешникова курия
и Лазаров Келник по КК на с. Сбор, община
Пазарджик. Транспортният достъп се предвижда
да започне от ПИ 65468.115.13 (НТП – за местен път), общинска, публична собственост, и
продължавайки на североизток, пресича язовир
(ПИ 65468.115.15) и след около 350 м се разклонява в югоизточна и северозападна посока,
преминавайки изцяло през имоти – общинска,
публична и частна собственост на възложителя,
описани в регистъра на засегнатите имоти, до
достигане на имотите, предвидени за обслужване. Пресичането на язовира и напоителните
канали ще се осъществява чрез премостване.
Дължината на трасето за пътен достъп е около
5613 м. Засегнатата площ е около 48,554 дка
(48 554 кв. м) – общинска, публична и частна
собственост на възложителя. Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5, стая 501. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
2627
27. – Общ и н а П а з ард ж и к н а о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за трасе
на кабелна линия за връзка на ПИ 65468.118.1
(проектен УПИ V-1, 3, 4, 5, 6, 15, 16, за производство на ел. енергия от ВЕИ (фотоволтаични
панели) м. Палешникова курия, землище на
с. Сбор, община Пазарджик, и подстанция 33/110
kV „Априлци“, намираща се в УПИ III-115.27, за
производство на ел. енергия от ВЕИ (фотоволтаични панели) (ПИ 65468.115.27) в м. Сакарджа,
землище на с. Сбор, община Пазарджик. Проектното трасе започва от фотоволтаична централа, намираща се в ПИ 65468.115.27 (НТП – за
електроенергийното производство), собственост
на възложителя, минава през ПИ 65468.115.26
(НТП – за електроенергийното производство),
собственост на възложителя, след което пресича ПИ 65468.115.8 (НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път) и се установява в ПИ
65468.115.6 (НТП – за електроенергийното производство), собственост на възложителя, насочвайки се на югоизток, след около 1000 м пресича ПИ 00571.2.7 (НТП – дере), м. Сакарджа,
с. Априлци, и стига до ПИ 65468.118.1, м. Палешникова курия, землище на с. Сбор, община
Пазарджик. Сервитутът на кабелната линия е
по 2 м от двете страни на оста на трасето. Дължината на трасето е около 1095 м – общинска
публична и частна собственост на възложителя.
Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5,
стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
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направят писмени възражения до общинската
администрация.
2628
8. – Общ и на „Родоп и“, облас т П ловд и в,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е внесен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Кабелна линия 20 kV“ от кабелни муфи 20 kV
в ПИ 40004.11.342 до БКТП 20/0.4 kV в ПИ
40004.12.151, местност Юручки път, землище
с. Крумово, община „Родопи“. Проектното трасе
преминава през поземлени имоти с идентификатори 40004.11.229, 40004.11.342, 40004.11.349,
40 0 04.12.80 и 40 0 04.12.162 по ка даст ра лната
карта на землище с. Крумово, община „Родопи“. Дължината на трасето е 217,50 м съгласно
приложените ПУП – парцеларен план, регистър
на засегнатите имоти и обяснителна записка,
изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на Община
„Родопи“ и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
2611
15. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за трасе на „Водопровод за минерална
вода“ – съоръжение на техническата инфраструктура, за захранване на УПИ І, ПИ 02693.501.222,
кв. 22 по плана на с. Баня, община Разлог, отреден за „Крайпътен обслужващ обект – мотел“, с
възложител „Авен 2004“ – ООД, представлявано
от Костадин Георгиев Гърменов. Дължината на
проектното трасе на водопровода е 120 м. Същото е разположено по съществуващ полски
път. Проектът е изложен в стая № 306 на Община
Разлог. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
2637
5. – Община Стражица, отдел „УТ“, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички
заинтересовани и пряко засегнати страни, че с
Решение № 486 от 31.03.2022 г. е одобрен проект за частично изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация на
с. Кесарево (ЧИ на ПУП – ПР) в обхват: УПИ
Х-979 и ХI-797 в кв. 25, УПИ VIII-980 и IХ-980
в кв. 26, УПИ I-981 и II-981 в кв. 63, улица с
о.т. 75 – 74 и улица с о.т. 72 – 73, с. Кесарево,
община Ст ра ж ица, област Велико Търново.
Премахват се части от улица с о.т. 75 – 74, част
от улица с о.т. 72 – 73 и улица с о.т. 74 – 73.
Проектират се нови улици с о.т. 73а – 73б – 73
и улица с о.т. 74а – 74б – 74в с ширина 6 м. С
новото оформяне на улиците УПИ VIII-980 и
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IХ-980 в кв. 26 и УПИ I-981 и II-981 в кв. 63 преминават в кв. 25. УПИ Х-979 и ХI-797 в кв. 25,
УПИ VIII-980 и IХ-980, прехвърлени от кв. 26,
и УПИ I-981 и II-981, прехвърлени от кв. 63, се
обединяват в един нов самостоятелен УПИ Х-979,
980, 981 в кв. 25 с площ 5435 кв. м. Възложител
е „Сън Техник“ – ЕООД. Преписката се намира
в стая № 112 в общинската администрация. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може
да бъде обжалвано от заинтересованите лица в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Стражица до Административния съд – Велико Търново.
2629
64. – Община Троян на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 630 от
протокол № 29 от 31.03.2022 г. на Общинския
съвет – Троян, е одобрен подробен устройствен
план за регулация и застрояване за частично
изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ) на парцел V-695,
кв. 12, и трасе на улица с о.т. 101-100-99-89 по
плана на с. Дебнево, засягащо имоти с идентификатор 20300.350.695 и част от имот с идентификатор 20300.350.4019 по кадастралната карта
на с. Дебнево, като се обособява УПИ V-695,
8201, отреден „За жилищно застрояване“. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, пред Административния съд – Ловеч.
Планът е изложен в сградата на Община Троян,
ет. 2, стая № 31.
2648
64а. – Община Троян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе за писта за летен биатлон
(ролбан), преминаващо през поземлени имоти
с идентификатори 35290.149.3 (проектен идентификатор 35290.149.64), 35290.149.57, 35290.154.23,
35290.154.15, 35290.154.28, 35290.154.29, 35290.154.32,
35290.154.34, 35290.164.653, м. Сврачи дол, по кадастралната карта на с. Калейца, община Троян.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община
Троян, ет. 2, стая № 31.
2649
130. – Община с. Гърмен, област Благоевград,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че с Решение № 709, протокол
№ 27 от 15.04.2022 г., е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
на линеен обект „Геозащитни съоръжения и
водостоци за отвеж дане на поройните води
през масиви 24, 36 – 39, 49 – 58 по КККР на
с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“
и е одобрено заданието за изработването му.
2622
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Върховн и я т а д м и н ис т рат и вен с ъд, пе т о
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
Националната здравноосигурителна каса, София,
на Наредбата за изменение на Наредба № 49 от
2010 г. за основните изисквания, на които трябва
да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична
помощ и домовете за медико-социални грижи,
издадена от министъра на здравеопазването,
по което е образувано адм. д. № 8113/2021 г.
по описа на Върховния административен съд,
пето отделение.
2624
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админист ративнопроцесуа лни я кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Андрей Червен яков – п рок у рор п ри Ок ръж на п рок у рат ура – Бургас, против чл. 12, ал. 1 и чл. 39а, ал. 1
в частта „по решение на председателския съвет“
от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – Бургас, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение на Общинския съвет – Бургас, по т. 1, протокол № 2 от 19.11.2019 г.; изм. и
доп.: т. 6, протокол № 9 от 28.04.2020 г.; по т. 3,
протокол № 15 от 27.10.2020 г.; по т. 4, протокол № 20/23 от 24.02.2021 г.; по т. 6, протокол
№ 25 от 28.09.2021 г.; по т. 5, протокол № 30 от
20.12.2021 г. По оспорването е образувано адм.д.
№ 484/2022 г., което е насрочено за 19.05.2022 г.
от 10 ч.
2602
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Христо Колев – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, срещу:
чл. 14, чл. 15 и чл. 62, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет – Поморие, приет с Решение № 3 от протокол
№ 2 от 26.11.2019 г. на Общинския съвет – Поморие, изм. с Решение № 346 от 10.02.2020 г. от
протокол № 15 от 10.12.2020 г. на Общинския
съвет – Поморие. По оспорването е образувано адм. д. № 569/2022 г., което е насрочено за
9.06.2022 г. от 11 ч.
2617
А дминистративният съд – Варна, Х Х ХІV
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 878/2022 г. по протест на прокурор при
Окръжна прокуратура – Варна, против чл. 67,
ал. 1, 2 и 3 и чл. 63, ал. 1 от Наредба № 6 за
условията и реда за упражняване на правата на
собственост на Община Белослав в търговските
дружества с общинско участие в капитала и за
участието на общината в граждански дружества
и в сдружения с нестопанска цел и сключване
на договори за съвместна дейност.
2633

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 187 по описа
за 2022 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив,
срещу чл. 4, ал. 2, чл. 19, т. 1, чл. 20, чл. 21,
чл. 67, ал. 1, чл. 68, ал. 1 и 3 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Садово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
приет с Решение № 38 от 31.01.2012 г., взето с
протокол № 5 на Общинския съвет – гр. Садово, изменен с Решение № 410, взето с протокол
№ 38 от 28.03.2014 г., изменен с Решение № 69,
взето с протокол № 6 от 31.03.2016 г.
2609
Административният съд – София-град, съобщава, че е постъпила жалба от Миглена Христова
Бориславова-Николова и Антоанета Георгиева
Димитрова, и двете служители на Министерството на културата, срещу Заповед № РД-09-92
от 14.02.2022 г. на министъра на културата, по
която е образувано адм. д. № 2011/2022 г. по
описа на Административния съд – София-град,
XXIII тричленен състав, насрочено за 3.06.2022 г.
Лицата, които имат правен интерес, могат да се
присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да имат право да искат
повтаряне на извършени процесуални действия,
като подадат заявление до съда с приложени към
него преписи за другите страни в производството.
2606
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба
от Любомир Симеонов Секулов срещу Заповед
№ РД-11-103 от 4.02.2022 г. на председателя на
управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, по която е образувано адм. д.
№ 2044/2022 г. по описа на Административния
съд – София-град, ХХІІІ тричленен състав, насрочено за 3.06.2022 г. от 15 ч.
2607
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Дарина Иванова Маринова чрез адв. Емилия Атанасова от САК срещу
Решение № 653 от 14.10.2021 г. на Столичния
общински съвет, ДВ, бр. 99 от 26.11.2021 г., в
частта му, с която се одобрява проект – подробен
устройствен план (ПУП) и изменение на плана
за регулация и застрояване на местността Село
Кокаляне и съседни вилни зони и план-схеми
за мрежите и съоръженията на техническата
инфраструкту ра, район „Панчарево“, само в
частта, касаеща урегулиран поземлен имот УПИ
VІІІ-1157, кв. 22а, във вилна зона Михово блато,
с. Кокаляне, СО, с площ 1585 кв. м, означен в
проекта като парцел VІІІ с ПИ № 6843.1157,
кв. 22а, с номер по предходен план № 4528,
парцел ІV по регулационния план на в.з. Михово блато от 1970 г. с идент. № 37914.6843.1157
по КККР на с. Кокаляне, одобрена през 2014 г.
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от и. д. на АГКК, с която се предвижда част
от имота да бъде предвидена за улица и алея,
както и се отрежда за озеленяване, по която е
образувано адм. д. № 1650/2022 г. по описа на
Административния съд – София-град, ІІ отделение, 48 състав, насрочено за 23.05.2022 г. от
11,30 ч. Заинтересованите страни, които считат,
че актът е благоприятен за тях, могат да поискат
да бъдат конституирани по настоящото дело в
едномесечен срок от датата на обнародване, за
което следва да подадат нарочни молби, които
да се докладват на съдия-докладчика за преценка
за конституиране.
2608
Административният съд – София-град, съобщава, че по постъпила жалба против Заповед
№ РД-08-6376 от 10.12.2021 г., издадена от председателя на Софийския градски съд, в частта є,
с която е наредено „ДА НЕ СЕ РЕГИСТРИРАТ
изявления в електронна форма, които са постъпили на адрес на електронна поща – registratura@
sgs.justice.bg, но НЕ СА ПОДПИСАНИ С КЕП“,
е образувано адм. д. № 3501/2022 г. по описа
на Административния съд – София-град, ХХІ
тричленен състав, насрочено за 17.06.2022 г. от
10,30 ч.
2634
Ловешкият окръжен съд съобщава на ответника Музаафер Ибов Алиев, ЕГН 7403103165,
чрез публикация в неофициалния раздел на
„Държавен вестник“ по реда на чл. 48, ал. 1
ГПК, че по предявени срещу него от „Юробанк България“ – АД, София, искове с правно
основание чл. 430, ал. 1 и 2 ТЗ във връзка с
чл. 79, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 ЗЗД е образувано
гр. д. № 55/2022 г. по описа на Окръжния съд –
Ловеч. Указва на Музаафер Ибов Алиев, че в
двуседмичен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“ може да се
яви в деловодството на Окръжния съд – Ловеч, и да получи препис от исковата молба с
приложенията. Предупреждава Музаафер Ибов
Алиев, че ако не се яви в съда в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител на
разноски на ищеца.
2643
Софийският градски съд съгласно определение на съда от 12.04.2022 г. по гр.д. № 1336/2019 г.
по описа на СГС, ГО, ІV-Г състав, призовава
Боряна Илиева Кентърс – конституирана като
въззиваем в качеството є на наследник на починала в хода на процеса страна – Ваня Ботева
Ковачева, с последен регистриран адрес на наследодателя – гр. София, кв. Лозенец, ул. Страцин
№ 19. Делото е отложено за 21.06.2022 г. от 13,30 ч.
Определена е и резервна дата за разглеждане
на делото – 18.10.2022 г. от 13,30 ч.
2565
Софийският градски съд съобщава, че Огунмойе Сеун Адебайо, гражданин на Федерална
република Нигерия, роден на 4.09.1985 г., без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България (по смисъла на ЗГР) и с неизвестен
адрес в чужбина, има качеството на ответник
по гр.д. № 12374/2021 г. по описа на Софийския
градски съд, ГО, VІІІ брачен състав, образувано
по предявен от Кристин Савчева Езе с адрес
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София, кв. Борово, бл. 225, вх. Д, ет. 6, ап. 88,
иск с правно основание чл. 62, ал. 2 СК срещу
Огунмойе Сеун Адебайо и срещу Александър
Сеун Огунмойе за установяване, че Огунмойе
Сеун Адебайо не е биологичен баща на детето
Александър Сеун Огунмойе, като се укаже на
ответника Огунмойе Сеун Адебайо, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на
Софийския градски съд, ГО, VІІІ брачен състав,
за връчване на книжата по делото. Ответникът
следва да посочи съдебен адресат в страната,
в противен случай делото ще се разгледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2683
Бургаският районен съд, ХVІ граждански
състав, призовава Елена Владимирова Тарасова,
без регистриран постоянен адрес и настоящ адрес
в Република България, в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в
канцеларията на съда, гражданско отделение, на
адрес: Бургас, ул. Александровска № 101, ет. 3,
Съдебна палата, за да получи препис от исковата молба, подадена от Етажната собственост
на комплекс „Съни Айлънд“ в гр. Черноморец,
за заплащане на суми, дължими за неплатени
годишни разходи за управление и поддръжка на
общите части, дължими към етажната собственост за 2020 г., и лихви, по която е образувано
гр. дело № 7079/2020 г. по описа на БсРС, по
което тя е ответник. В случай че ответницата не
се яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще є назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2635
Районният съд – Момчилград, гражданска
колегия, призовава Мехмет Съгънч, с последен
адрес: неизвестен, да се яви в съда в двуседмичен
срок считано от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ като ответник по гр.д.
№ 30/2022 г., заведено от Атанаска Миткова
Пъчева по чл. 49, ал. 1 от СК за връчване на
искова молба и приложенията към нея ведно
със съобщение по чл. 131 ГПК. При неявяване
на ответника или упълномощено от него лице
в указания срок съдът ще му назначи особен
представител и делото ще се гледа при условията
на чл. 48 ГПК.
2621
Плевенският районен съд, 3-ти граждански
състав, призовава ответника Рехман Абдул,
роден на 8.09.1981 г., гражданин на Ислямска
република Пакистан, в момента с неизвестен
по делото адрес, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в
Плевенския районен съд, стая 114, за връчване на
препис от искова молба ведно с приложенията по
гр.д. № 1506/2022 г. на ПлРС. Гражданско дело
№ 1506/2022 г. на РС – Плевен, е образувано
по предявен от Валя Иванова Пешева-Абдул
иск за развод на основание чл. 49, ал. 1 от СК.
В случай че не се яви, за да получи съдебните
книжа в указания срок, съдът ще му назначи
особен представител на основание чл. 48, ал. 2
от ГПК.
2568
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Габровският окръжен съд обявява, че е образувано гр. д. № 157/2022 г. със страни: Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, ЕИК
129010997, чрез Антон Томов Славчев, действащ
в качеството на председател на КПКОНПИ, съгласно решение на НС, прието на 2.02.2022 г. за
предсрочно прекратяване на правоотношението
на председателя на КПКОНПИ, и чл. 14, ал. 3
от ЗПКОНПИ, с адрес за призоваване: Велико
Търново, пл. Център № 2, сграда на областен
управител, ет. 2, ст. 211А, против: Фадул Беадинов Юнузов, ЕГН 7104172200, с постоянен адрес:
Габрово, бул. Хемус № 39, вх. Б, ет. 1, ап. 1, и
настоящ адрес (посочен от проверяваното лице)
Габрово, ул. Свищовска № 73, ет. 6, ап. 32,
Халиме Салимова Аптиева, ЕГН 8006302234, с
постоянен адрес: Габрово, бул. Столетов № 221,
и настоящ адрес: Габрово, ул. Свищовска № 73,
ет. 6, ап. 32, и Гюлшан Фадулова Юнузова,
ЕГН 0245222199, с постоянен и настоящ адрес:
Габрово, ул. Свищовска № 73, ет. 6, ап. 32, с
правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ
и с искане за отнемане в полза на държавата
следното имущество на обща стойност 88 212,44
лв., а именно:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Фадул Беадинов Юнузов
с цена на иска в размер 13 100 лв.:
490 дружествени дяла, всеки на стойност от
по 10 лв., в общ размер 4900 лв., представляващи
90 % от капитала на „Явор 09“ – ООД, ЕИК
200539277. Дружествените дялове са собственост на Фадул Беадинов Юнузов, придобити с
договор от 25.10.2017 г.
50 дружествени дяла, всеки на стойност от по
100 лв., в общ размер 5000 лв., представляващи
100 % от капитала на „Фади 2015“ – ЕООД, ЕИК
148034497. Дружествените дялове са собственост
на Фадул Беадинов Юнузов, придобити с договор
от 12.12.2015 г.
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 е н “, м о д е л „ П а с а т “, р е г. № Е В 9 8 9 3 В К ,
р а м а № W V W Z Z Z 3B Z W E 010 9 2 0 , д в и г а т е л
№ ADP152850, цвят: син металик, дата на първа регистрация – 18.06.1997 г. Автомобилът е
собственост на Фадул Беадинов Юнузов, придобит с договор за покупко-продажба на МПС
от 6.08.2018 г.
Пазарната стойност към момента на налагане
на обезпечителните мерки е в размер 3200 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Фадул Беадинов
Юнузов с цена на иска в размер 30 338,97 лв.:
С у ма в размер 10 0 л в., п редс та вл я ва ща
отчуж дените 10 дяла от капитала на „Явор
09“ – ООД, ЕИК 200539277.
Сума в размер 10 966 лв., представляваща
стойността на внесени средства по разплащателна сметка с IBAN BG25TEXI95451005938400
в „Тексим Банк“ – АД, с титуляр Фадул Беадинов Юнузов.
Сума в размер 169,72 лв., представляваща
стойността на погасителни вноски по кредит
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№ 592556086/11.02.2015 г. от „Изи Асет Мениджмънт“ – АД.
Сума в размер 41,75 лв., представляваща
стойността на погасителни вноски по кредит
№ 15432 от 13.02.2015 г. от „Сити кеш“ – ООД.
Сума в общ размер 484,50 лв., представляваща
стойността на погасителни вноски по кредит
№ Г30 от 20.10.2015 г. от „Ипокредит“ – ООД.
С у м а в ра змер 3 0 л в., п р едс т а в л я в а щ а
стойността на погасителни вноски по кредит
№ 2303582/8.05.2015 г. от „Изи Асет Мениджмънт“ – АД.
Сума в общ размер 15 581 лв., представляваща
левовата равностойност на получените средства
от трети лица чрез „Western Union“.
Сума в общ размер 2966 лв., представляваща
левовата равностойност на получените средства
от трети лица чрез „Money Gram“.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Халиме Салимова
Аптиева с цена на иска в размер 14 473,47 лв.:
С у ма в ра змер 410 л в., п редс та вл я ва ща
стойността на внесени средства по разплащателна сметка с IBAN BG63BPBI79291099591201 в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Халиме
Салимова Аптиева.
С у м а в ра змер 82 л в., п р едс т а в л я в а щ а
стойността на погасителни вноски по кредит
№ 592515616/6.03.2015 г. от „Изи Асет Мениджмънт“ – АД.
Сума в размер 22,47 лв., представляваща
стойността на погасителни вноски по кредит
№ 2302564/7.05.2015 г. от „Изи Асет Мениджмънт“ – АД.
Сума в общ размер 11 418 лв., представляваща
левовата равностойност на получените средства
от трети лица чрез „Western Union“.
Сума в общ размер 2541 лв., представляваща
левовата равностойност на получените средства
от трети лица чрез „Money Gram“.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 3 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Гюлшан Фадулова
Юнузова с цена на иска в размер 30 300 лв.:
Сума в размер 30 300 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужденото недвижимо
имущество.
Заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото в двумесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“. Първото съдебно заседание
по делото е насрочено за 5.08.2022 г. от 10 ч.
2625
Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 11 състав, на
основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че
има образувано гр. д. № 20211100110542/2021 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу Васил Красимиров
Георгиев, както следва:
– 7707 бр. поименни ак ции с номина лна
стойност 1 лев на всяка акция, на обща стойност
7707 лв. от капитала на „Екомтех“ – АД, ЕИК
203578118, със седалище и адрес на управление:
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Плевен, бул. Георги Кочев № 84, собственост на
Васил Красимиров Георгиев, ЕГН 8801274000.
– Сумата 5000 лв., представляваща пазарната с т ой нос т на о т ч у ж ден лек а вт омоби л
„С и т р о ен “, моде л „Ц 5“, peг. № ЕН7474ВН ,
д а т а н а п ъ р в а р е г и с т р а ц и я 2 6 . 0 9. 2 0 0 3 г. ,
ра ма № V F 7 DC R H Z B76 4 666 43, д ви г ат е л
№ RHZ10DYRL1001E23, цвят: сив металик.
– Сумата 5000 лв., представляваща непреобразувана част от пазарната стойност на отчужден лек автомобил „БМВ“, модел „520И“,
peг. № ЕН2424ВХ, дата на първа регистрация
13.06.2005 г., рама № WBANA31045CR92522, двигател № 226S132935673, цвят: светлосив металик.
– С у м ат а 650 0 л в., п р едс т а в л я в а щ а п азарна стойност на отчуж ден лек автомобил
„Мерцедес“, модел „С320 Ц ДИ 4 Мат и к“ с
peг. № СВ 4533 ВТ, дата на първа регистрация
18.01.2007 г., рама № WDD2210801A117757, двигател № 64293240332171, цвят: черен металик.
– Сумата в размер 6000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужден лек автомобил „Ауди“, модел „А6“, peг. № EH 6464 ВТ,
дата на първа регистрация 22.10.2004 г., рама
№ WAUZZZ4F65N042504, двигател № BKN019706,
цвят: тъмносив металик.
– Сумата в размер 49 991,01 лв., представляваща предоставен заем от проверяваното лице.
– Сумата в размер 86 130,55 лв., представляваща постъпили средства от трети лица.
– Сумата в размер 118 386,82 лв., представляваща вноски на каса от проверяваното лице.
– Сумата в размер 39 700 лв., представляваща
вноски по кредит от проверяваното лице.
– Сумата в размер 14 741,30 лв., представляваща направени погасителни вноски по кредитна
карта от проверяваното лице.
– Сумата в размер на 12 035,56 лв., представляваща превод от трето лице за първоначално
плащане за покупка на имот.
– Сумата в размер 406,94 лв., представляваща
нареден превод към трето лице.
Съгласно определение от 23.03.2022 г. по гр. д.
№ 20211100110542/2021 г. на Софийския градски
съд, гражданско отделение, І – 11 състав, всички
заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото в двумесечен срок
считано от обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“. Те могат да направят това
чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата на СГС, като в нея впишат номера
на делото – гр. д. № 20211100110542/2021 г. на
СГС, І – 11 състав. В молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое
от имуществата, описани в обявлението, има
претенции, като посочи и в коя точка на обявлението е описано имуществото. Съдът определя
дата на първото открито съдебно заседание за
20.09.2022 г. от 14,30 ч.
2562
Софийският градски съд, І гр. отделение,
9 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ
уведомява, че има образувано гр.д. № 990/2021 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане
от Комисията за противодействие на корупци-
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ята и за отнемане на незаконно придобитото
имущество в полза на държавата на стойност
463 526,35 лв. срещу Даниел Стефанов Христов,
ЕГН 6707077546, с постоянен и настоящ адрес:
София, район „Лозенец“, ул. Кричим № 67, ет. 1,
ап. 2, и Катя Дечкова Бакоева, ЕГН 6706217617,
с постоянен и настоящ адрес: София, район
„Триадица“, бул. Витоша № 10, ет. 4, ап. 13,
както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Даниел Стефанов Христов, ЕГН 6707077546, с цена на иска
316 517,01 лв.:
сумата в размер 25 000 лв., представляваща левовата равностойност на отчуж дените
дру жествени д ялове от капита ла на „Верде
Корп“ – ЕООД, ЕИК 200720384;
сумата в размер 2500 лв., представляваща
левовата равностойност на отчуждените дружествени дялове от капитала на „Зонненщранд
Воонбау“ – ЕООД, ЕИК 131455883;
сумата в размер 67 006,73 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужденото недвижимо
имущество – поземлен имот с идентификатор
55021.501.36, намиращ се в гр. Павел баня, ул. Яне
Сандански № 18, с площ 571 кв. м, трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване, и заедно с построените в него жилищна сграда – еднофамилна,
с идентификатор 55021.501.136.1, със застроена
площ 67 кв. м, на два етажа; хангар, депо, гараж
с идентификатор 55021.501.136.2, със застроена
площ 47 кв. м, на един етаж, при граници на
ПИ: 55021.501.139, 55021.501.138, 55021.501.137,
55021.501.2020, 55021.501.2010 по кадастралната
карта на гр. Павел баня, УПИ 1-136, в кв. 18;
сумата в размер 1368 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужденото недвижимо
имущество – нива, в местността Тънкия път,
с площ 5,700 дка, шеста категория, намираща
се в землището на с. Габарево, община Павел
баня, съставляваща имот № 029033, по плана
за земеразделяне, при граници и съседи: имот
№ 029072 – полски път, имот № 029035 – нива,
имот № 029032 – нива, имот № 029030 – нива,
и имот № 029031 – нива;
сумата в общ размер 180 741,83 лв., представляваща вноски по банкови сметки от проверяваното лице;
сумата в размер 20 005,83 евро с левова равностойност в размер 39 128 лв., представляваща
вноска по банкова сметка от трето лице;
сумата в общ размер 772,45 лв., представляващи вноски по кредит.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Катя Дечкова
Бакоева, ЕГН 6706217617, с цена на иска 1300 лв.:
сумата в общ размер 1300 лв., представляващи
вноски по банкови сметки.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Даниел Стефанов Христов, ЕГН 6707077546, с цена на иска
145 709,34 лв.:
сумата в общ размер 16 000 евро с левова
равностойност 31 293,28 лв., представляваща
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пазарната стойност на отчужденото движимо
иму щество – лек автомобил, марка „Шевролет“, модел „Каптива“, peг. № СА 1250 СХ, рама
№ KL1CD26RJAB002739, двигател – Z20S1299644,
цвят: черен, дата на първоначална регистрация – 18.12.2009 г.;
сумата в общ размер 35 000 евро с левова равностойност 68 454,05 лв., представл яв а щ а п а з арн ат а с т ой но с т н а о т ч у ж дено т о
дви ж имо иму щество – лек автомобил марка
„Мерцедес“, модел „Г 50 0“, peг. № СА 550 0
МС , р а м а № W DB 4 6 32 4 81 X 17 2181 , д в и г а тел – 11396230750727, цвят: светлосив, дата на
първоначална регистрация – 10.09.2007 г.;
сумата в общ размер 23 500 евро с левова равностойност 45 962,01 лв., представл яв а щ а п а з арн ат а с т ой но с т н а о т ч у ж дено т о
д ви ж и мо и м у щес т во – лек а вт омоби л мар ка „Шевролет“, модел „Каптива“, peг. № СА
5239 ТА, рама № KL1CF26FJAB085400, двигател – Z24SLD004478, цвят: сив, дата на първоначална регистрация – 1.09.2010 г.
Съгласно определение от 15.03.2022 г. по гр.д.
№ 990/2021 г. по описа на СГС, І ГО, 9 състав,
съдът определя едномесечен срок считано от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, в който третите заинтересовани
лица, претендиращи самостоятелни права върху
имуществото – предмет на отнемане, могат да
встъпят в делото, като предявят претенциите
си пред СГС.
Гражданско дело № 990/2021 г. по описа на
СГС, І ГО, 9 състав, е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 20.10.2022 г. от
15,30 ч.
2580
Софийският градски съд уведомява, че по гр.д.
№ 1833/2020 г. по описа на СГС, I ГО, 5 състав,
са предявени от Комисията за противодействие
на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество срещу Васил Костадинов
Николов и Мая Бориславова Николова искове
с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ
във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ за
отнемане в полза на държавата на следното
имущество:
От Васил Костадинов Николов и Мая Бориславова Николова на основание чл. 151 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– сумата в размер 46 800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Мерцедес“, модел „S320“
CDI, рама № W DD2210221A096310, двигател
64293040279394, първа регистрация на 7.11.2006 г.,
рег. № СА 1201 Р.
От Васил Костадинов Николов на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141
от ЗПКОНПИ:
– су мата в размер 7404,47 евро с левова
равностойност 14 481,88 лв., представляваща
равностойността на внесените на каса парични
средства по разплащателна сметка в евро с IBAN
BG 44R ZBB91554478594719 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Васил Костадинов
Николов;
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– су мата в размер 2032,37 евро с левова
ра внос т ой нос т 3974,97 л в., п редс та вл я ва ща
равностойността на получени суми от трети
лица по разплащателна сметка в евро с IBAN
BG 44R ZBB91554478594719 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Васил Костадинов
Николов.
От Мая Бориславова Николова на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141
от ЗПКОНПИ с цена на иска 24 728,31 лв.:
– су мата в размер 9514,14 евро с левова
равностойност 18 608,04 лв., представляваща
равностойността на внесените на каса парични средства по разплащателна сметка в евро
№ 17199905 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Мая Бориславова Николова;
– сумата в размер 3100 евро с левова равностойност 6063,07 лв., представляваща равностойността на получени суми от трети лица
по разплащателна сметка в евро № 17199905 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Мая Бориславова Николова;
– сумата в размер 57,20 лв., представляваща
стойността на 88 бр. поименни компенсаторни
бонове, издадени от Поземлена комисия – Бобов дол.
Съдът у казва на заинтересованите лица,
че могат да предявят своите претенции върху
имуществото в двумесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“, както и
датата, за която се насрочва първото заседание
(14.09.2022 г. – 15,30 ч.).
2686
Окръжният съд – Пловдив, търговско отделение, на основание чл. 679, ал. 2 от ТЗ призовава кредиторите на „Нова Принт“ – АД, ЕИК
825401172, в несъстоятелност, да се явят по ч.т.д.
№ 234/2022 г., ХХ състав, за съдебно заседание,
което ще се проведе на 6.06.2022 г. от 15,30 ч.
за разглеждане на подадени молби за отмяна на
решения на събрание на кредиторите на „Нова
Принт“ – АД, ЕИК 825401172, в несъстоятелност,
проведено на 14.04.2022 г. по т.д. № 709/2011 г. по
описа на Окръжния съд – Пловдив, търговско
отделение, ХІХ състав.
2605

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
1. – Централният съвет на сдружение „Съюз
на офицерите и сержантите от запаса и резерва“ (СОСЗР), София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание (Десети
конгрес) на СОСЗР на 3 и 4.06.2022 г. от 10 ч.
в зрителната зала на Община Ямбол, ул. Г.
С. Раковски № 7, при следния дневен ред: 1.
приемане отчет на управителния и централния
съвет за тяхната и на съюза дейност между Деветия и Десетия конгрес; 2. приемане отчет за
дейността на Централната контролна комисия
(ЦКК) на СОСЗР; 3. приемане на решение за
основните насоки за развитие и програма за
дейността на съюза; 4. приемане на решения
за изменение и допълнение в устава на СОСЗР;
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5. освобождаване ръководните органи на съюза
(централен съвет, централна контролна комисия,
председател на съюза, председател на ЦКК); 6.
избиране ръководни органи на съюза (централен
съвет, централна контролна комисия, председател на съюза, председател на ЦКК); 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ конгресът ще започне работа същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. От 1.05.2022 г. материалите за конгреса ще
бъдат в офиса на СОСЗР в София, бул. Христо
Ботев № 48.
2653
1. – Управителният съвет на Съюза на математиците в България (УС на СМБ), София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 5 от устава на
СМБ и решение на управителния съвет (протокол № 1 от 30.01.2022 г.) свиква общо събрание
на 12.06.2022 г. от 11 ч. в Мултимедийната зала
„Акад. Стефан Додунеков“ на Института по математика и информатика при БАН, ул. Акад. Г.
Бончев, блок 8, София, при следния дневен ред:
1. отчет за работата на управителния съвет на
СМБ за 2021 г.; 2. приемане на финансовия отчет на СМБ за 2021 г.; 3. приемане на финансов
план на СМБ за 2022 г.; 4. промени в устава на
СМБ; 5. разни.
2604
1. – Управителният съвет на сдружение „Чехословашки клуб в България Т. Г. Масарик“,
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21
от устава на сдружението свиква 96 редовно
общо отчетно-изборно събрание на сдружението
на 12.06.2022 г. в 9 ч. в сградата на сдружението – ул. Кракра № 15, при следния дневен ред:
1. четене и приемане на протокол от 95 редовно
общо събрание; 2. отчет за дейността на клуба
през изтеклия период; 3. отчет за дейността на
филиала в Пловдив; 4. отчет за дейността на
филиала във Варна; 5. отчет на контролната
комисия; 6. дискусия по отчетите; 7. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението
за 2021 г. и одобряване за публикуване в търговския регистър; 8. обсъждане и приемане на
бюджета на сдружението за 2023 г.; 9. приемане
и изключване на членове на сдружението; 10.
разни – по предложение на участниците в общото събрание; 11. решение за освобождаване
от отговорност членовете на УС и КК; 12. избор
на председател, управителен съвет и контролна
комисия.
2685
1. – Управителният съвет на Българския
институт за стандартизация (БИС) на основание чл. 12, ал. 6 от ЗНС свиква редовно общо
събрание (ОС) на Българския институт за стандартизация на 17.06.2022 г. от 11 ч. в зала 4 „Асен
Златаров“, ет. 3 на Националния дом на науката
и техниката в София, ул. Г. С. Раковски № 108,
при следния дневен ред: 1. приемане на членове на БИС; 2. преустановяване на правата на
членове на БИС; 3. приемане на предложението
на управителния съвет за проект за изменение
и допълнение на устава на БИС; 4. приемане
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на отчета за дейността на БИС за 2021 г.; 5.
приемане на отчета за изпълнение на бюджета
на БИС за 2021 г.; 6. приемане на бюджета на
БИС за 2022 г.; 7. приемане на предложението
на контролния съвет за изменение и допълнение
на Решение № 5 на ОС от 2006 г., допълнено
с Решение № 9 на ОС от 2009 г. за размера
на членския внос; 8. разни. Регистрацията на
упълномощените представители на членовете на
Българския институт за стандартизация започва
в 9,30 ч. и ще се извършва срещу представено
писмено пълномощно. При липса на кворум
на основание чл. 13 от ЗНС и чл. 30 от устава
на БИС събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2638
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Асоциация Уолк Европа“, София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
27.06.2022 г. в 10 ч. в София, район „Оборище“,
ул. Велико Търново № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 3, при
следния дневен ред: 1. избор на нов управителен
съвет на сдружението; 2. приемане на нов устав
на сдружението; 3. разни. При липса на кворум
събранието ще се проведе един час по-късно – в
11 ч., при същия дневен ред. Материалите за
общото събрание са на разположение на желаещите по адреса на седалището на сдружението.
2650
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Ботев – Болярово“, гр. Болярово, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава на клуба
свиква общо събрание на членовете на клуба на
20.06.2022 г. в 17 ч. в гр. Болярово, пл. Девети
септември № 2, сградата на КНСБ, при следния
дневен ред: 1. отчет на председателя на УС за
дейността на клуба за 2021 г.; 2. изменение и
допълнение на чл. 5, 9 и 24 от устава; 3. приемане на ГФО на клуба; 4. разни. При липса
на кворум събранието ще се проведе съгласно
чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 1 от устава на
клуба на същото място, при същия дневен ред
в 18 ч. Материалите за събранието са на разположение на членовете в седалището на клуба
при адреса на управлението: гр. Болярово, пл.
Девети септември № 2, сградата на КНСБ.
2642
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб – Божурище“
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 29.06.2022 г. от 18 ч. в НЧ „Христо
Ботев – 1934“, гр. Божурище, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на сдружението
през 2021 г.; 2. финансов отчет на сдружението
за 2021 г.; 3. план на дейността на сдружението
през 2022 г.; 4. промяна в събирането на членски внос; 5. проектобюджет за 2022 г.; 6. разни.
Регистрация на присъстващите – 17,45 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2679
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1 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а С К „ А т лет“ – Мездра, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 17.06.2022 г. в 11 ч. в
Мездра, ул. Цанко Церовски № 2А, при следния
дневен ред: 1. промяна на името на сдружението от „СК „Атлет“ – Мездра“ на „СКЛА „Атлет“ – Мездра“ поради изисквания, поставени
от Министерството на младежта и спорта; съкращението „СКЛА“ да се чете „Спортен клуб
по лека атлетика“; промяната да бъде отразена
както в устава на сдружението, така и в търговския регистър; промяната да бъде отразена
в печата на клуба, марката, образец, бланка,
емблема, знак, значка и знаме; 2. запознаване
на членовете на сдружението с проект на нов
устав и приемане на новия устав на сдружението; 3. избор на нов управителен съвет на
сдружението или преизбиране на сега действащия за нов 5-годишен мандат; 4. изключване
на основание чл. 18, т. 3 от устава на следните
членове: Митко Руменов Ценов, А лександър
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Тошков Колов, Тошко Ангелов Данчев, Мариета Емилова Стоянова, Теодор Венциславов
Каменов, Добринка Христова Петкова, Галин
Нинчев Симеонов, Николай Богданов Вълканов,
Валерия Велизарова Иванова, Силвия Валериева
Славчева, Петя Тренчева Ангелова, Зорница
Тодорова Кирова, Цветомир Илийчов Илиев,
Елена Иванова Мазд рашка-Николова, Петя
Валентинова Цветкова-Иванова. Причината за
предлагане за изключване е поради невнасяне
на членски внос и системно неучастие в дейността на клуба. Поканват се всички членове
лично или чрез упълномощени представители
да присъстват на общото събрание. Материалите
за ОС се намират на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението на
ул. Цанко Церовски № 2А, Мездра. При липса
на к вору м на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място и при същия дневен ред от 12 ч.
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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 2022 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.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс Принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

