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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за предприемане на мерки във връзка с вой
ната в Украйна
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 84, ал. 1 от Правилника и организацията
на Народното събрание
РЕШИ:
Дава мандат на Министерския съвет на
Република България да обсъди и приложи
пакет от мерки, свързани с войната в Украйна
и последиците от нея, в следните направления:
1. Цялостен пакет от мерки за преодоляване на последиците от наложените санкции в
икономически, финансов и социален аспект,
както и по отношение на енергийната и продоволствената сигурност на България.
2. Оказване на помощ на Украйна – хуманитарна, финансова и военно-техническа,
съобразно възможностите на Република България, както следва:
а) продължаване на подкрепата за членство
на Украйна в Европейския съюз;
б) помощ за украинските граждани, бягащи
от войната – законодателни и организационни
мерки с цел подобряване на капацитета за
приемане и възможностите за интегриране
до създаването на условия за тяхното трайно
завръщане в Украйна;
в) осигуряване на възможност за изнасяне
на украинското зърно във Варна;
г) засилването на енергийно сътрудничество, в частност доставки на електроенергия от
Украйна и природен газ;
д) ремонтна дейност на украинска военна
техника във военните предприятия на Република България;
е) продължаване на доставките на хуманитарна помощ, в частност лекарства, дрехи
и хранителни стоки.
Решението е прието от 47-ото Народно
събрание на 4 май 2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
2805

РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение за избиране на
Комисия по конституционни и правни въп
роси (ДВ, бр. 111 от 2021 г.) и за промени в
състава на комисията
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 във връзка с чл. 18, ал. 1,

изречение първо от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. В т. 1 от Решението за избиране на Комисия по конституционни и правни въпроси
(ДВ, бр. 111 от 2021 г.) числото „23“ се заменя с „24“, а думите „2 от Парламентарната
група „Има такъв народ“ се заменят с „3 от
Парламентарната група „Има такъв народ“.
2. От Парламентарната група „Има такъв
народ“ избира Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова за член на Комисията по
конституционни и правни въпроси.
Решението е прието от 47-ото Народно
събрание на 5 май 2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
2799

РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение за избиране на Ко
мисия по бюджет и финанси (ДВ, бр. 111 от
2021 г.) и за промени в състава на комисията
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 3 във връзка с чл. 18, ал. 1,
изречение първо от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. В т. 1 от Решението за избиране на
Комисия по бюджет и финанси (ДВ, бр. 111
от 2021 г.) числото „23“ се заменя с „24“, а
думите „2 от Парламентарната група „Има
такъв народ“ се заменят с „3 от Парламентарната група „Има такъв народ“.
2. От Парламентарната група „Има такъв
народ“ избира Снежанка Райчова Траянска
за член на Комисията по бюджет и финанси.
Решението е прието от 47-ото Народно
събрание на 5 май 2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
2800

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по земе
делието, храните и горите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобож дава Златомира Димитрова
Карагеоргиева-Мострова като член на Комисията по земеделието, храните и горите.

БРОЙ 35

ДЪРЖАВЕН

2. Избира Христинка Илийчева Иванова за
член на Комисията по земеделието, храните
и горите.
Решението е прието от 47-ото Народно
събрание на 5 май 2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
2801

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по ико
номическа политика и иновации
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Снежанка Райчова Траянска като член на Комисията по икономическа
политика и иновации.
2. Избира Танер Кадир Тюркоглу за член
на Комисията по икономическа политика и
иновации.
Решението е прието от 47-ото Народно
събрание на 5 май 2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
2802

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Съвета за електронни
медии
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от
Закона за радиото и телевизията
РЕШИ:
1. Избира Симона Здравчева Велева-Стойнова за член на Съвета за електронни медии.
2. Когато в рамките на процедурата по избор на двама членове на Съвета за електронни
медии Народното събрание избере само един
член на СЕМ, в деня на избора Комисията по
култура и медии провежда жребий по нарочно приети от нея правила, с който определя
на мястото на кой член с изтекъл мандат
от квотата на Народното събрание встъпва
избраният кандидат.
Решението е прието от 47-ото Народно
събрание на 5 май 2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
2803
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РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Съвета за електронни
медии
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от
Закона за радиото и телевизията
РЕШИ:
1. Избира Пролет Вълкова Велкова за член
на Съвета за електронни медии.
2. Когато в рамките на процедурата по избор на двама членове на Съвета за електронни
медии Народното събрание избере само един
член на СЕМ, в деня на избора Комисията по
култура и медии провежда жребий по нарочно приети от нея правила, с който определя
на мястото на кой член с изтекъл мандат
от квотата на Народното събрание встъпва
избраният кандидат.
Решението е прието от 47-ото Народно
събрание на 5 май 2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
2804

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66
ОТ 28 АПРИЛ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопаз
ването за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на здраве
опазването за 2022 г. в размер 30 652 000 лв.
за осигуряване на лекарствени продукти за
лечение на COVID-19.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния
бюджет за 2022 г. за изпълнение на политики
в област „Здравеопазване“ за осигуряване на
лекарствени продукти за лечение на COVID-19
по чл. 1, ал. 5, т. 3.4 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат утвърдените разходи по бюджета
на Министерството на здравеопазването по
„Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“,
бюджетна програма „Профилактика и надзор
на заразните болести“.
(2) Утвърдените показатели по чл. 15, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г. да се увеличат, както следва:
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1. максимален размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2022 г. – със сумата 23 470 200 лв.;
2. максимален размер на новите задължения
за разходи, които могат да бъдат натрупани
през 2022 г. – със сумата 30 652 000 лв.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) 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. 3.4 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 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
2715

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69
ОТ 5 МАЙ 2022 Г.

за здравно осигуряване на лицата с временна
закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежище
то и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6,
т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното
осигуряване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Определя следните правила за здравно
осигуряване на лицата с временна закрила по
чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежан
ците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а,
ал. 3а от Закона за здравното осигуряване:
1. задължението за здравно осигуряване
възниква:
а) за лицата с временна закрила – от датата
на предоставянето на временна закрила;
б) за лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а,
ал. 3а от Закона за здравното осигуряване – от
датата на пристигането им в Република България;
в) за лицата по чл. 40а, ал. 3а от Закона
за здравното осигуряване не се прилагат разпоредбите на чл. 40а, ал. 1 и 2 от Закона за
здравното осигуряване;
2. здравноосигурителните права възникват:
а) за лицата с временна закрила – от датата
на предоставянето на временна закрила;
б) за лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а,
ал. 3а от Закона за здравното осигуряване – от
датата на пристигането им в Република България;
3. здравноосигурителната вноска:
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а) за лицата с временна закрила до 18-годишна възраст и на възраст на и над 63 години
за жените и на и над 65 години за мъжете – за
сметка на държавния бюджет за срока на временната закрила, освен ако не подлежат на
здравно осигуряване на друго основание по
чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване;
б) за лицата с временна закрила на възраст
на и над 18 години и на възраст под 63 години за жените и под 65 години за мъжете – за
сметка на държавния бюджет за срок 90 дни
от датата на предоставянето на временна
закрила, освен ако не подлежат на здравно
осигуряване на друго основание по чл. 40,
ал. 1 от Закона за здравното осигуряване
и по реда на чл. 40 от Закона за здравното
осигуряване – след изтичане на този срок;
в) за сметка на държавния бюджет се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за
който се отнасят;
г) за лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а,
ал. 3а от Закона за здравното осигуряване – по реда на чл. 40 от Закона за здравното
осигуряване за срока на пребиваването им в
Република България;
4. размерът на здравноосиг у рителната
вноска на лицата с временна закрила, която
се заплаща от държавния бюджет, се определя
по реда на чл. 40, ал. 4а от Закона за здравното осигуряване, а на лицата по чл. 39, ал. 6,
т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното
осигуряване – по реда на чл. 40 от Закона за
здравното осигуряване;
5. здравноосигурителната вноска на лицата с
временна закрила и на лицата по чл. 39, ал. 6,
т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното
осигуряване се внася по реда на Закона за
здравното осигуряване и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
6. Държавната агенция за бежанците подава
данни в Националната агенция за приходите за
здравното осигуряване на лицата с временна
закрила, които се осигуряват за сметка на
държавния бюджет. Данните се подават по
начина, реда и в сроковете, предвидени за
лицата по чл. 40, ал. 3, т. 7 от Закона за здравното осигуряване в Наредба № Н-13 от 2019 г.
за съдържанието, сроковете, начина и реда за
подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях
лица, както и от самоосигуряващите се лица
(ДВ, бр. 1 от 2020 г.).
Чл. 2. За неуредените в това постановление
въпроси, свързани със здравното осигуряване,
се прилагат Законът за здравното осигуряване и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Медицинската помощ на лицата с
предоставена временна закрила и на лицата
по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване, оказана до
влизането в сила на Закона за изменение и
допълнение на Закона за здравното осигуряване

БРОЙ 35
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(ДВ, бр. 32 от 2022 г.), се заплаща при условията
и по реда, приложими за българските граждани,
освен ако не е заплатена или не подлежи на
заплащане по друг ред, определен със закон
или с друг акт на Министерския съвет.
(2) Средствата за медицинската помощ
по ал. 1, която се заплаща от Националната
здравноосигурителната каса, се осигуряват
чрез трансфер от държавния бюджет чрез
бюджета на Министерството на здравеопазването по ред, определен между министъра
на здравеопазването и управителя на Националната здравноосигурителна каса.
§ 2. За чужденците с временна закрила от
Украйна съгласно Решение № 144 на Министерския съвет от 10 март 2022 г. за предоставяне на временна закрила на разселени лица
от Украйна и за изменение на Националния
план за действие при временна закрила в
Република България (изменено с Решение
№ 180 на Министерския съвет от 2022 г.) и за
лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а
от Закона за здравното осигуряване, които
са пристигнали в Република България до
влизането в сила на Закона за изменение и
допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 32 от 2022 г.), задължението за
здравно осигуряване възниква от датата на
влизането в сила на Закона за изменение и
допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 32 от 2022 г.).
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 40, ал. 10 от Закона за здравното
осигуряване и § 8 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното
осигуряване (ДВ, бр. 32 от 2022 г.) и влиза
в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70
ОТ 5 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопаз
ването за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на здраве
опазването за 2022 г. в размер 156 658 000 лв.
за закупуване на ваксини срещу COVID-19.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния
бюджет за 2022 г. за изпълнение на политики
в област „Здравеопазване“ за закупуване на
ваксини срещу COVID-19 по чл. 1, ал. 5, т. 3.3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат утвърдените разходи по бюджета
на Министерството на здравеопазването по
„Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“,
бюджетна програма „Профилактика и надзор
на заразните болести“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличи
утвърденият показател по чл. 15, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) 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. 3.3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71
ОТ 5 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на туризма за
2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 4 900 000 лв. по бюджета
на Министерството на туризма за 2022 г. за
изплащане на хуманитарна помощ за първия
отчетен период по Програмата за ползване на
хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие
на военните действия в Украйна.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на икономии на разходите по чл. 1,
ал. 5, т. 3.2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г. чрез преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2022 г.
(3) Със сумата 4 900 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 22, ал. 3, т. 1 и 2 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 бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. по „Политика в

С Т Р.
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областта на устойчивото развитие на туризма“,
бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“.
(2) Разходите да бъдат отчитани по създадения администриран разходен параграф по
бюджета на Министерството на туризма за
2022 г. „Хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България
вследствие на военните действия в Украйна“
със сумата 4 900 000 лв.
Чл. 3. Министърът на туризма да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на туризма 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.

ВЕСТНИК
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси, чл. 74, ал. 1 и чл. 110 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на туризма.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
9 май 2022 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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МИНИСТ ЕРСТ ВА И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
Изменения на Конвенцията за улесняване на международното морско
корабоплаване

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

(Приети с Резолюция FAL.12(40) на Комитета за улесняване на корабоплаването

Изменения на Конвенцията
за улесняване
международното
на Международната
морска на
организация
на 8 април 2016 г. морско корабоплаване
(Приети с Резолюция FAL.12(40) на
Комитета
улесняване
корабоплаването
на МеждународВ сила
за Републиказа
България
от 1 януарина
2018
г.)
ната морска организация на 8 април 2016 г. В сила за Република България от 1 януари 2018 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 четиридесета 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 януари 2018 г., освен ако преди 1 октомври 2017 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 това изисква от генералния секретар да уведоми всички правителства,
подписали Конвенцията, за приемането и влизането в сила на посочените изменения.

1

3

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.

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.“

ВЕСТНИК

2

Корабособственик. Лице, което притежава или експлоатира кораб, независимо дали е лице,
сдружение или друго юридическо лице, и всяко друго лице, различно от корабния агент,
действащ от името на собственика или оператора.

товари или разтоварва товари.

б.

Корабен агент. Лицето, което представлява собственика на кораба и/или наемателя
(принципала) в пристанището. Ако е инструктиран за това, агентът отговаря пред
принципала за организиране с пристанището, на котвена стоянка, на всички съответни
пристанищни и битови услуги, отговарящи на изискванията на капитана и екипажа,
оформянето на кораба с пристанищните и други власти (включително подготовка и
представяне на необходимата документация) наред с освобождаването или получаването
на товар от името на принципала.

Мерки за сигурност. Мерки, разработени и прилагани в съответствие с международни
споразумения за подобряване на сигурността 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.

Освобождаване. Действия, предприемани от митническите органи, за да се позволи стоките,
подлежащи на освобождаване, да бъдат предоставени на разположение на съответните
лица.

Документ. Носител на информация, предоставящ данни по електронен път или чрез
неелектронни средства.

качва или сваля от борда други пътници;

а.

Круизен кораб. Кораб за международно плаване, превозващ пътници, участващи в групова
програма и настанени на борда, с цел извършване на временно туристическо посещение
по разписание в едно или повече различни пристанища, и който по време на пътуването
обикновено не:

Член на екипаж. Всяко лице, което действително е наето за изпълнение на задължения на
борда по време на пътуване, в работата или обслужването на кораб и е включено в
списъка на екипажа.

Лични вещи на екипажа. Дрехи, предмети за ежедневна употреба и други, които могат да
включват валута, принадлежаща на екипажа и превозвана на кораба.

в. да се разреши на кораб да влезе или да отпътува от пристанище на
територията на държава.

Държавни власти. Агенциите или длъжностните лица в държава, отговорни за прилагането
и изпълнението на законовите и подзаконовите разпоредби на тази държава, които се
отнасят до всеки аспект на стандартите и препоръчаните практики, съдържащи се в
настоящото приложение.

Пощенски пратки. Кореспонденция и други предмети, превозвани от кораб и предназначени
за доставка до пощенски администрации в пристанищата на престой на кораба.

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.

Багаж, придружаващ пътника. Имущество, което може да включва валута, превозвана за
пътник от същия кораб, независимо дали е негово лично притежание или не, което не се
превозва по договор за превоз на стоки или по друг подобен договор.

Транзитен пътник. Пътник, който пристига с кораб от чужда държава с цел да продължи
пътуването си с кораб или с друг вид транспорт до чужда държава.

Капитан. Лицето, което командва кораба.

Манифест. Документ, който обобщава различните данни от товарителници и други
транспортни документи, издадени за превоз на стоки на борда на кораби.

ISPS Кодекс. "Кодексът за сигурност на международните кораби и пристанищните
съоръжения (ISPS)", приет на 12 декември 2002 г. с Резолюция 2 на Конференцията на
договарящите правителства по Международната конвенция за безопасност на човешкия
живот на море от 1974г. (SOLAS), с възможните изменения от Организацията.

Контейнер за товари. Средство от транспортното оборудване, което е с постоянен
характер и съответно достатъчно здраво и подходящо за многократно използване;
специално е предназначен за улесняване на превоза на стоки чрез един или друг вид
транспорт, без междинно пренатоварване: проектиран е да бъде безопасен и/или лесно
експлоатиран, като е снабден с принадлежности за тези цели, и е одобрен в съответствие с
Международната конвенция за безопасни контейнери (CSC), 1972 г., както е изменена.
Терминът "товарен контейнер" не означава нито превозно средство, нито опаковъчна
форма; означава съдържател на товар, превозван върху шаси.
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б. да се разреши на лицата да влизат на територията на държава, или

а. да се позволи стоки да бъдат внесени в държавата, да бъдат изнесени или
поставени под друг митнически режим (т.нар. митническо оформяне),

Оформяне. Изпълнение на митнически и/или други формалности, необходими за:

Товарно транспортно средство (ТТС). Товарен контейнер, сменяеми каросерии, превозно
средство, железопътен вагон или друга подобна техника.

Товар. Всякакъв вид стоки и предмети, превозвани на кораб, различни от поща, корабни
запаси, резервни части за кораба, корабно оборудване, товарни транспортни средства,
които не са превозвани по силата на договор за превоз с изпращача, вещи на екипажа и
багаж на пътниците.

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.

За целите на правилата в това приложение, употребяваните термини имат следното
значение:

A. Определения

Раздел 1 – Определения и общи правила

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО
МОРСКО КОРАБОПЛАВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

БРОЙ 35
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1.6 iii Препоръчана практика. При въвеждането на нови електронни формати за съобщения
държавните власти следва да продължат да позволяват използването на съществуващите
формати за електронни съобщения със съгласието на заинтересованите страни.

1.6 ii Стандарт. При въвеждането на системи за електронен обмен на информация, изисквана от
държавните власти за пристигането, престоя и заминаването на кораба, лицата и товара, за да
се улеснят процедурите по освобождаване от отговорност, договарящите правителства
насърчават държавните власти и другите заинтересовани страни (корабособственици,
дружества за обработка на товари, 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)
или други международно договорени стандарти, като например стандарта XML.

1.6

Стандарт. Когато въвеждат системи за електронен обмен на информация за процесите
на оформяне, държавните власти трябва да изискват информация от корабособствениците и
други заинтересовани страни, само до обема, изискван от Конвенцията FAL.

Не се използва.

1.5

ВЕСТНИК

1.2
Препоръчана практика. Без да се противоречи на факта, че документи за някои
цели могат да се предписват и изискват от това приложение като отделни документи,
държавните власти, вземайки предвид интересите на онези, които трябва да попълват
същите, а също и целите, за които ще бъдат използвани, могат да комбинират които и да
са два или повече документа в един във всеки случай, когато това е възможно и води до

1.1
Стандарт. Във всички случаи държавните власти изискват да се предоставя само
съществена информация, като намалят до минимум броя на въпросите.
1.1.1
Не се използва.

Във връзка с член V, параграф 2 от Конвенцията, разпоредбите на настоящото приложение
не трябва да възпрепятстват държавните власти да предприемат необходимите мерки,
включително да изискват допълнителна информация, която може да е необходима в
случай на съмнение за измама, или да се справят със специални проблеми, които
представляват сериозна опасност за обществения ред, обществената сигурност или
общественото здраве, като незаконни действия срещу безопасността на морското
корабоплаване и незаконния трафик на наркотични и психотропни вещества, или за
предотвратяване на въвеждането или разпространението на болести или вредители,
засягащи животни или растения.

B. Общи правила

Транспортен документ. Информация, доказваща договора за превоз между
корабособственика и изпращача, като например пътен лист, товарителница или
мултимодален транспортен документ.

Не се използва.

1.4

Следва също така да се разгледа възможността за такова обслужване на едно гише, което да
служи като механизъм, чрез който държавните власти да съобщават решения и друга
информация, изисквани от настоящата Конвенция.

1.3 v Препоръчана практика. Договарящите правителства следва да насърчават държавните
власти да въведат мерки, които да позволят предоставянето на цялата информация, изисквана
от тях във връзка с пристигането, престоя и заминаването на кораби, лица и товари, като
избягват дублирането, на “Едно гише”.

ДЪРЖАВЕН

Време на пристигане. Времето, в което даден кораб спира независимо дали на котва или на
док, в пристанище.

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.

1.3 iv Препоръчана практика. За преходния период държавните власти трябва да позволяват
предоставянето на необходимата информация за процесите на оформяне както в електронен,
така и на хартиен носител.

1.3 iii Стандарт. При въвеждането на системи за електронен обмен на информация с цел
подпомагане на процедурите по уреждане на сметки държавните власти предоставят на
корабособствениците и на другите заинтересовани страни необходимата информация за
изискванията на системите и предоставят подходящ преходен период, преди използването на
системите да стане задължително. От датата на въвеждане на тези системи се предоставя
период от не по-малко от 12 месеца за преминаване към задължителното използване на
системите.

1.3 ii Стандарт. Държавните власти трябва да предприемат всички необходими мерки за
създаването на системи за електронен обмен на информация до 8 април 2019 г.

C.Електронна обработка на данни

забележимо улесняване.
1.3
Препоръчана практика. Мерките и процедурите, наложени от договарящите
правителства за целите на сигурността или предотвратяването на трафика на наркотици, следва
да бъдат ефикасни. 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 предотвратяват ненужни забавяния на корабите и лицата или имуществото на
борда.
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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.

Обслужване на едно гише. Механизъм, който позволява предоставянето
стандартизираната информация, изисквана от Конвенцията, на една входна точка.

Слизане на брега. Разрешение за член на екипажа да слезе на брега по време на престоя на
кораба в пристанище за време и на място, ако има такива, определени от държавните власти.

Изпращач. Страната, посочена в товарителницата или пътния лист като изпращач и/или която
сключва договор за превоз (или от чието име или за когото е сключен договор за превоз) с
превозвач. Изпращачът е известен също като подател.

Провизии (запаси) на кораба. Стоки за употреба на кораба, включително консумативи, стоки,
превозвани за продажба на пътници и членове на екипажа, горива и смазочни материали, но
с изключение на корабното оборудване и резервните части на кораба.

Резервни части на кораба. Вещи за ремонт или подмяна, за влагане в кораба, на който се
превозват.

Оборудване на кораба. Вещи, различни от резервните части на кораба, за използване на
борда на кораб, които са подвижни, но не са консумативи, включително принадлежности като
спасителни лодки, спасителни средства, мебели, корабно снабдяване и подобни вещи.

С Т Р.
БРОЙ 35

да определят процедурите, които трябва да бъдат компютъризирани;
на

ООН,

Не се използва.

освобождаването/оформянето на товар;

изискванията за сигурност; и

способността им да разкриват контрабандата,
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Декларация за личните вещи на екипажа
Списък на екипажа
Списък на пътниците
Манифест на опасните товари






Предварителна електронна информация за товарите за целите на митническа
оценка на риска
Усъвършенстван формуляр за уведомяване за доставка на отпадъци до
пристанищните приемни съоръжения, когато е предоставен на
Организацията.
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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 преди момента, в който корабът е напуснал страната на
отпътуване. Националното законодателство обаче би могло, в допълнение към
основното правило, също така да уточни изключенията от този принцип, когато това се
изисква, например за пътувания с кратка продължителност.

2.1.2
Стандарт. Държавните власти следва да разработят процедури за подаване
на информация преди пристигане и преди заминаване, за да улеснят обработването ѝ,
за бързо последващо освобождаване/оформяне на товари и лица.

2.1.1
Стандарт. Договарящите правителства не изискват консулски формалности,
такси или начисления във връзка с оформянето за освобождаване на кораби,
включително електронно подаване на документи.

Информация, свързана със сигурността, изисквана съгласно правило XI-2/9.2.2
на SOLAS

Морска здравна декларация





ВЕСТНИК

улеснявайки по този начин законното движение на хора и стоки.

1.11

Стандарт. Държавните власти използват управлението на риска, за да подобрят
своите процедури за граничен контрол, свързани със:

E. Техники за контрол

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.

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 поголямо улеснение в сътрудничеството. Такива споразумения биха могли да се основават на
меморандуми за разбирателство на Световната митническа организация и свързаните с тях
насоки.

D. Незаконен трафик на наркотици

Декларация за корабните провизии



Документът, изискван съгласно Всемирната пощенска конвенция

Декларация за товара





Обща декларация



Тези документи са:

2.1
Стандарт. Държавните власти не изискват при пристигане или заминаване на
корабите, за които се прилага конвенцията, да им бъдат предоставяни документи,
различни от тези, посочени в настоящия раздел.

A. Обща част

Раздел 2 – Пристигане, престой и отплаване на кораба
Този раздел съдържа разпоредби, отнасящи се до формалностите, изпълнението на
които държавните власти изискват от корабособствениците при пристигането, престоя и
отплаването на кораба. Те не трябва обаче да се тълкуват като изключващи
възможността съответните власти да изискват да бъдат представени за проверка
свидетелства и други документи, носени на кораба и отнасящи се до неговата
регистрация, измерване, безопасност, снабдяване с екипаж и други данни, свързани с
това.

ДЪРЖАВЕН

1.8.1 Не се използва.

1.8

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.

ж. да обръщат внимание на това, че е желателно да се постигне съвместимост с
други информационни системи, които имат отношение.

е. да предприемат подходящи мерки за свеждане до минимум разходите за
въвеждане на тези системи на операторите и други частни страни; и

д. да адаптират тези системи за мултимодален транспорт;

г. да използват в максимална възможна степен препоръките
информационните пакети на СМО и съответните стандарти на ISO;

в.

б. да оценяват съществуващите процедури и премахват ненужните процедури;

а. да предоставят на всички заинтересовани страни, от самото начало, възможност
за консултации;

Препоръчана практика. При планирането, въвеждането или изменението на
системи за електронен обмен на информация за процесите на оформяне, държавните
власти трябва :

1.7

БРОЙ 35
С Т Р. 9

B. Съдържание и предназначение на документите

име, тип и IМО номер на кораба
позивни
държава на флага на кораба
номер на рейса
данни относно регистъра
данни за тонажа
име на капитана
име и адрес на корабния агент
кратко описание на товара
брой членове на екипажа
брой пътници
кратки данни за пътуването
дата и час на пристигане/отплаване
пристанище на пристигане/отплаване
изискванията на кораба по отношение на отпадъците и съоръженията за
приемане на остатъци
пристанище от което пристига/за което заминава.
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номер на транспортния документ за разтоварване на товара във
въпросното пристанище
пристанищата, в които товарът, който остава на борда, ще бъде
разтоварен
първоначалните пристанища на товарене по отношение на
стоките, превозвани по документ за мултимодален транспорт или
чрез товарителници





номер на пътуването
пристанище на разтоварване
по отношение на стоки, натоварени на въпросното пристанище:
описание на товарния контейнер, когато е уместно; знаци и
номера; брой и вид на опаковките; количество и описание на
стоките или, ако има такъв, код по HS
номер на транспортния документ за натоварване на товара във
въпросното пристанище.
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име на капитана


ВЕСТНИК



държава на флага на кораба

име и ММО номер на кораба




б. при отплаване

описание на товарния контейнер, когато е уместно; знаци и
номера; брой и вид на опаковките; количество и описание на
стоките или, ако има такъв, код по HS

пристанище на натоварване





номер на пътуването



пристанище, където се изготвя докладът (рапортът)

име на капитана





държава на флага на кораба



ДЪРЖАВЕН



















2.2.2
Препоръчана практика. В общата декларация държавните власти не трябва
да изискват повече данни от следните:

име и IМО номер на кораба



а. при пристигане

2.3.1
Препоръчана практика. В декларацията за товара държавните власти не
трябва да изискват повече данни от следните:

2.3
Стандарт. Декларацията за товара е основният документ при пристигане и
заминаване, който предоставя данни, изисквани от държавните власти, свързани с
товара. Въпреки това, данните за всеки опасен товар може също да се изисква да
бъдат предоставени отделно.

2.2.3
Стандарт. Държавните власти приемат, че общата декларация е датирана и
подписана от капитана, от агента на кораба или от друго лице, надлежно
упълномощено от капитана, или заверено по начин, приемлив за съответната
държавна власт.
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2.2.1
Препоръчана практика. Една и съща форма на обща декларация следва да
бъде приета както за пристигането, така и за заминаването на кораба.

2.2
Стандарт. Общата декларация е основният документ при пристигане и
заминаване, който предоставя данни, изисквани от държавните власти, свързани с
кораба.

2.1.5

Стандарт. Държавните власти трябва да използват повторно предварителната
информацията за пристигане или заминаване при последващи процедури, когато се
изискват такива данни.

2.1.4

Препоръчана практика. Държавните власти не следва да изискват подаване
на отделни обща декларация, декларация за товара, списък на екипажа, списък на
пътниците и манифест на опасните товари, ако елементите на данните, съдържащи се
в тези документи, са включени в или предварителната информацията за пристигане
или заминаване, или в манифеста на кораба.

2.1.3 ii Препоръчана практика. За предоставянето на предварителна електронна
информация за товарите за целите на митническата оценка на риска държавните
власти следва да вземат предвид сроковете, определени в рамката на Стандартите за
сигурност на СМО.

С Т Р.
БРОЙ 35



име и IМО номер на кораба
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2.6.1
Стандарт. В списъка на екипажа държавните власти не трябва да изискват повече данни
от следните:

2.6
Стандарт. Списъкът на екипажа е основният документ, изискван от държавните власти,
съдържащ данни относно броя и състава на екипажа при пристигането и заминаването на кораба.

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 са обект на забрани или ограничения.

2.5.1
Стандарт. Държавните власти трябва да приемат, че декларацията за личните вещи на
екипажа е датирана и подписана или от капитана или от друг офицер на кораба, надлежно
упълномощен от капитана, или е удостоверена по начин, приемлив за съответната държавна
власт. За целите на проверката на борда държавните власти могат също така да изискат от всеки
член на екипажа да подпише или потвърди по начин, приемлив за държавните власти,
декларацията, по отношение на неговите лични вещи.

последно пристанище на престой.



Не се използва.

Не се използва.

име и IМО номер на кораба
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ВЕСТНИК



2.7.3
Стандарт. В списъка на пътниците държавните власти не трябва да изискват повече
данни от следните:

2.7.2
Препоръчана практика. Държавните власти не следва да изискват карти за
качване или слизане в допълнение към списъците на пътниците по отношение на пътниците,
чиито имена фигурират в тези списъци. Въпреки това, когато държавните власти имат
специални проблеми, които представляват сериозна опасност за общественото здраве, при
пристигане от международно пътуване може да се изисква лицата да посочат писмено адрес
на местоназначение.

2.7.1

2.7
Стандарт. Списъкът на пътниците е основният документ, изискван от държавните
власти, съдържащ данните относно пътниците при пристигането и отплаването на кораба.

2.6.4
Препоръчана практика. В случаите, когато даден кораб, плаващ по разписание,
пристава отново на едно и също пристанище най-малко веднъж в рамките на 14 дни и когато
са настъпили незначителни промени в екипажа, държавните власти обикновено не трябва
да изискват да бъде представен нов, пълен списък на екипажа, а да приеме съществуващия
списък на екипажа с посочените промени.

2.6.3

2.6.2
Стандарт. Държавните власти трябва да приемат, че списъкът на екипажа е
датиран и подписан или от капитана или от друг офицер на кораба, надлежно упълномощен
от капитана, или удостоверен по начин, приемлив за съответната държавна власт.

пристанище и дата на пристигане/отпътуване на кораба

дата на изтичане валидността на документа за самоличност




държава издаваща документа за самоличност



ранг или длъжност



вид и номер на документа за самоличност

националност





собствено име



дата и място на раждане

фамилно име



пол

номер на пътуването





позивни





държава на флага на кораба



ДЪРЖАВЕН

2.5
Стандарт. Декларацията за личните вещи на екипажа е основният документ, който
предоставя информация, изисквана от държавните власти, свързана с личните вещи на екипажа.
Тя не се изисква при заминаване.

2.4.1 Стандарт. Държавните власти трябва да приемат, че декларацията за провизиите на кораба
е датирана и подписана или от капитана или от друг офицер на кораба, надлежно упълномощен
от капитана, познаващ фактите по отношение запасите на кораба, или е удостоверена по начин,
приемлив за съответната държавна власт.

2.4
Стандарт. Декларацията за провизии на кораба е основният документ при пристигане и
заминаване, който предоставя информация, изисквана от държавните власти, свързана със
запасите на кораба.

2.3.5
Стандарт. Държавните власти трябва да разрешават недекларираните пратки, които са
във владение на капитана, да бъдат пропуснати в товарната декларация, при условие че данните
за тях са предоставени отделно.

2.3.4.1 Препоръчана практика. Като алтернатива на стандарт 2.3.4, държавните власти могат да
приемат копие от транспортния документ, подписано или заверено в съответствие със стандарт
2.3.3, или заверено като вярно копие, ако това е възможно поради естеството и количеството на
товара и при условие, че всички данни, изисквани и описани, в съответствие с препоръчана
практика 2.3.1 и стандарт 2.3.2, които не се съдържат в такива документи, са предоставени и
другаде и са надлежно заверени.

2.3.4
Стандарт. Държавните власти трябва да приемат вместо декларацията за товара копие
от корабния манифест, при условие че съдържа най-малко информацията, изисквана в
съответствие с препоръчана практика 2.3.1 и стандарт 2.3.2 и е подписана или заверена, и е
датирана в съответствие със стандарт 2.3.3.

2.3.3
Стандарт. Държавните власти трябва да приемат, че декларацията за товара е датирана
и подписана от капитана, корабособственика, който издава транспортния документ, от агента на
кораба или от друго лице, надлежно упълномощено от капитана, или заверена по начин,
приемлив за съответната държавна власт.

2.3.2
Стандарт. По отношение на товарите, които остават на борда, държавните власти
изискват само кратки данни за минимума от съществени елементи на информацията, която
трябва да бъде предоставена.

БРОЙ 35
С Т Р. 1 1

държава на флага на кораба
пристанище на натоварване
пристанище на разтоварване
място за складиране
входящ номер
маркировки и брой
идентификационен № на товарен контейнер.
Рег. № на МПС.



ООН №

официално транспортно наименование/(технически спецификации)
клас/(Евентуален допълнителен риск)
пакетирана група
допълнителна информация/морски замърсител/точка на възпламеняване/и т.н.
брой и вид на опаковките
маса (kg) или обем (L)
EmS
корабен агент.


















номер на пътуването

фамилно име

собствено име

гражданство

дата на раждане

място на раждане

пол

вид на документа за самоличност или пътуване

сериен номер на документ за самоличност или пътуване

държава издавала документа за самоличност или пътуване

дата на изтичане валидността на документа за самоличност или пътуване

пристанище на качване

номер на визата, ако е уместно

пристанище на слизане

пристанище и дата на пристигане/отплаване на кораба

транзитен пътник или не

































име на кораба

IMO номер :
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2.8.1
Стандарт. В манифеста за опасни товари държавните власти не трябва да изискват
повече информация от следната:

2.8
Стандарт. Манифестът за опасни товари е основният документ, който предоставя на
държавните власти информация относно опасни товари.

2.7.5
Стандарт. Държавните власти трябва да приемат, че списъкът с пътниците е датиран
и подписан от капитана, от агента на кораба или от друго лице, надлежно упълномощено от
капитана, или заверен по начин, приемлив за съответната обществена власт.



5 копия на общата декларация
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2.11
Стандарт. До изтичането на преходния период, посочен в стандарт 1.3iii, държавните
власти, по отношение на пристигането на кораба в пристанище, не изискват повече от:

C.Документи при пристигане

2.10
Стандарт. Морската здравна декларация е основният документ, съдържащ данните,
изисквани от пристанищните здравни органи относно здравословното състояние на борда на
кораб по време на пътуването и при пристигане в пристанище.

ДЪРЖАВЕН

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 параметри(брой и тегло) трябва да бъдат посочени
в Декларацията за товара“

номер на пътуването



държава на флага на кораба



12

2.7.4
Препоръчана практика. Списък, съставен от корабособствениците, за тяхна
собствена употреба, следва да бъде приет вместо списъка на пътниците, при условие че
съдържа най-малко информацията, изисквана в съответствие с стандарт 2.7.3 и е датиран и
подписан или заверен в съответствие със Стандарт 2.7.5.

позивни



позивни



С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 35

4 копия на декларацията за корабните провизии

2 копия на декларацията за вещите на екипажа

4 копия на списъка на екипажа

4 копия на списъка на пътниците

1 копие на манифеста за опасни товари

1 копие на морската здравна декларация

1 копие на информацията свързана със сигурността, изисквана съгласно правило
XI-2/9.2.2 на SOLAS

1 копие на Усъвършенстван формуляр за уведомяване за доставка на отпадъци
до пристанищните приемни съоръжения, когато е предоставен на Организацията.

















4 копия на декларацията за товара

3 копия на декларацията за корабните провизии

2 копия на списъка на екипажа

2 копия на списъка на пътниците

1 копие на манифеста за опасни товари.











F. Попълване на документи
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2.19
Стандарт. Ако се открият грешки в предаваните данни, както е предвидено в допълнение
1 към настоящото приложение, които са били подписани от корабособственика или от капитана
или от негово име, или са били удостоверени по друг начин, не се налагат санкции, докато не
бъде дадена възможност да се убедят държавните власти, че грешките са били неумишлени, не
от сериозен характер, не поради повтаряща се небрежност и не са били направени с намерение
да нарушават законите или разпоредбите на пристанищната държава.

2.18
Стандарт. Държавните власти, без да забавят кораба, позволяват поправянето на грешки
в документ, предвиден в настоящото приложение, за които са убедени, че са непреднамерени, не
са от сериозен характер, не се дължат на повтаряща се небрежност и не са направени с
намерение да нарушават законовите или подзаконовите разпоредби, при условие, че тези грешки
са открити преди документът да бъде напълно проверен и корекциите могат да бъдат извършени
незабавно.

G. Грешки в документите и наказания за тях

2.17
Стандарт. Държавните власти на страната на всяко планирано пристанище на
пристигане, разтоварване или транзитно преминаване не трябва да изискват документи, свързани
с кораба, неговите товари, складове, пътници или екипаж, както е посочено в настоящия раздел,
да бъдат легализирани, проверени, заверени или предварително обработвани от техни
представители в чужбина. Това не се счита за пречка за изискването за представяне на паспорт
или друг документ за самоличност на пътник или член на екипажа за виза или за подобни цели.

2.16.1 Стандарт. Държавните власти приемат подписването, когато това се изисква, на ръка, по
факс, с перфорация, с печат, със символи или с всякакви други механични или електронни
средства, ако такова приемане не противоречи на националното законодателство.
Удостоверяването на информацията, предоставена на нехартиен носител, трябва да бъде по
начин, който е приемлив за съответната държавна власт и улеснява електронното подаване на
информацията от съответните страни, независимо от тяхното пребиваване.

2.16
Стандарт. Ако държавните власти изискват документи на хартиен носител, те трябва да
приемат документите, оформени четливо и разбираемо, включително написаните на ръка с
мастило или химически молив, или изготвените чрез използване на информационни технологии.

2.15
Препоръчана практика. Държавните власти следва, доколкото е възможно, да приемат
документите, предвидени в настоящото приложение, с изключение на стандарт 3.7, независимо от
езика, на който се предоставят изискваните данни, при условие че могат да изискат писмен или
устен превод на един от официалните езици на тяхната държава или на Организацията, когато
сметнат това за необходимо.

ВЕСТНИК
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2.12.2 Препоръчана практика. Не следва да се изисква отделна декларация за заминаване
на кораб по отношение на корабните провизии, които са били предмет на декларация при
пристигане, нито по отношение на запаси, изпратени в пристанището чрез друг представен
митнически документ.

2.12.1 Стандарт. При напускане на пристанище не се изисква нова декларация за товара,
който е бил предмет на декларация при пристигане в това пристанище и който е останал на
борда.

E. Последователно посещение на две или повече пристанища в една държава

Не се използва.

2.14
Стандарт. Като се вземат предвид процедурите, проведени при пристигането на кораб на
първото пристанище на престой на територията на дадена държава, корабособствениците са
длъжни да предоставят изискваната информация само веднъж на държавните власти на
държавата. Формалностите и документите, изисквани от държавните власти на всяко следващо
пристанище на междинно спиране в тази страна, което е посетено без междинно спиране в
пристанище в друга страна, трябва да са в минимален обем.

2.13

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 офицер и е одобрено и заверено по приемлив за
съответните държавни власти начин, посочвайки всяка промяна в броя или състава на екипажа по
време на отплаването на кораба или указвайки, че такава промяна не е настъпила по време на
престоя на кораба в пристанището.

ДЪРЖАВЕН

При изтичане на преходния период не се изискват копия на хартиен носител, освен в случай на
непреодолима сила, когато средствата за електронно предаване не са налични.

5 копия на общата декларация



2.12
Стандарт. До изтичането на преходния период, посочен в стандарт 1.3iii, държавните
власти, по отношение на пристигането на кораба в пристанище, не трябва да изискват повече
от:

D. Документи при отплаване

При изтичане на преходния период не се изискват копия на хартиен носител, освен в случай на
непреодолима сила, когато средствата за електронно предаване не са налични.

4 копия на декларацията за товара
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3.2
Стандарт. Държавните власти трябва да вземат мерки, чрез които имиграционните
органи да проверяват паспортите или официалните документи за самоличност, приети вместо
тях, от пътниците на кораба само веднъж по време на пристигането и веднъж в момента на
заминаването. Освен това от тези паспорти или официални документи за самоличност може
да се изисква да бъдат представени с цел проверка или удостоверяване във връзка с
митнически и други формалности при пристигане и заминаване.
3.3
Стандарт. След индивидуално представяне на паспорти или официални документи
за самоличност вместо тях, държавните власти ги връщат незабавно след проверката, вместо
да ги задържат за допълнителен контрол, освен ако има някаква пречка за влизането на
пътника в страната.

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.

Стандарт. Държавните власти, по най-бързия възможен начин, информират капитана
преди пристигането на кораба за документацията и процедурите, необходими за бързото
слизане на болните или ранени лица на брега и за незабавното оформяне на кораба.

държавата на качване; или
друго място, където лицето има право на достъп.
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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, той е отговорен за
бързото му извеждане към:

3.3.5
Стандарт. Задължението на корабособственика да транспортира всяко лице извън
територията на дадена държава се прекратява от момента, в който такова лице е било
определено за допуснато в тази държава.

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.

ВЕСТНИК
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Настоящият раздел съдържа разпоредбите относно формалностите, изисквани от държавните
власти от екипажа и пътниците при пристигане или заминаване на кораб.

Раздел 3 – Пристигане и заминаване на лица

2.27
Стандарт. Спешната медицинска помощ и мерките за опазване на общественото здраве
имат предимство пред всички мерки за контрол, които държавните власти могат да прилагат по
отношение на болни или пострадали лица, които слизат на брега.

2.26
Стандарт. Когато се изискват гаранции или мероприятия по отношение на разходите за
лечение или евентуално отстраняване или репатриране на съответните лица, спешната
медицинска помощ не се отказва или отлага, докато тези гаранции или мероприятия се
получават.

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.

3.3.2
Стандарт. Договарящите правителства трябва да приемат за разглеждане лице,
което е върнато от мястото му на слизане, след като е било установено, че е със забрана за
влизане, ако това лице се е качило на тяхна територия. Договарящите правителства не могат
да връщат такова лице в страната, в която то е било установено по-рано със забрана за
влизане.

ДЪРЖАВЕН

2.25
Стандарт. Когато държавните власти прилагат мерки за контрол, свързани с
пристигането на кораб, преди болните или ранени лица да бъдат свалени на брега, спешното
медицинско лечение и мерките за опазване на общественото здраве имат предимство пред тези
мерки за контрол.

2.24

Стандарт. Когато държавните власти изискват общата декларация, настоящият
документ не трябва да съдържа повече данни от посочените в препоръчана практика 2.2.2 и,
когато е възможно, трябва да съдържа по-малко данни.

2.23

Стандарт. По отношение на корабите, акостиращи в пристанища за тази цел и
възнамеряващи да напуснат отново незабавно, държавните власти не изискват документите,
посочени в стандарт 2.1, с изключение на морската здравна декларация и, ако това е
необходимо, общата декларация. В такива случаи държавните власти отменят сроковете за
представяне на документите.

2.22

Стандарт. По отношение на корабите, акостиращи в пристанища за тази цел и
възнамеряващи да напуснат отново незабавно, държавните власти дават приоритет на
заставането на котвена стоянка, ако състоянието на болното лице или на морските условия не
позволяват безопасно слизане по пътищата или подходите на пристанището.

2.21

2.20

14

3.3.1
Стандарт. Всяко договарящо правителство трябва да гарантира, че държавните
власти конфискуват измамни, фалшифицирани или фалшиви документи за пътуване на лица
със забрана за влизане. Тези документи се заличават от обращение и се връщат на
съответните органи, когато това е възможно. На място на иззетия документ, се издава
придружително писмо от държавата, която го е отстранила, и към него се прикрепя
фотокопие на подправените документи за пътуване, ако има такива, както и всяка важна
информация. Придружителното писмо и приложението към него се предават на оператора,
отговорен за извеждането на лицето със забрана за влизане. То служи за предоставяне на
информация на органите на транзитния пункт и/или на първоначалния пункт на качване.

3.1.1
Препоръчана практика. Договарящите правителства следва, доколкото е възможно,
да се споразумеят чрез двустранни или многостранни споразумения да приемат официални
документи за самоличност вместо паспорти.

в съответствие с приложимите законови и подзаконови актове.

H. 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

A. Изисквания и процедури при пристигане и заминаване
3.1
Стандарт. Валиден паспорт е основният документ, който предоставя на държавните
власти информация, свързана с отделния пътник при пристигане или заминаване на кораб.

2.19 ii Стандарт. Държавните власти разрешават изменения на вече предоставена информация

С Т Р.
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физически характеристики
снимка (заверена)
подпис
дата на изтичане (ако има такава)
издаваща държавна власт.









номер и дата на изтичане на валидност на паспорта или на друг официален документ за
самоличност

дата на раждане

място на раждане

професия

пристанище на качване/ слизане

пол

адрес на местоназначение

подпис
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държавните власти приемат от това морско лице вместо паспорт, валиден документ за
самоличност, когато този документ гарантира обратното приемане на приносителя му
в държавата, която е издала документа.

транзитно преминаване, за да се присъедини към неговия кораб в
друга страна, репатриране или друга цел, одобрена от властите на
съответната страна,

б.
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3.8
Препоръчана практика. Медицинският преглед на лицата на борда или на лицата,
които слизат от корабите, обикновено следва да се ограничи до лицата, пристигащи от район,
заразен с болести, които се поставят под карантина, в рамките на инкубационния период на
съответната болест (както е посочено в международните здравни правила). Въпреки това, може
да се изисква допълнителен медицински преглед в съответствие с международните здравни
правила.

да се присъедини към неговия кораб или да се прехвърли на друг кораб,

а.

3.10.2 Стандарт. Когато е необходимо морското лице да влезе или да напусне
страна като пътник, по какъвто и да е начин за транспортиране, с цел:

пол

ДЪРЖАВЕН

3.7
Стандарт. В случаите, когато се изискват доказателства за защита срещу жълта треска
от лица на борда на кораб, държавните власти приемат Международния сертификат за
ваксинация или реваксинация във формулярите, предвидени в международните здравни
правила.

дата и място на раждане



гражданство



собствено име



собствено име

фамилно име



фамилно име



3.10.1 Стандарт. В документа за самоличност на морското лице, държавните власти
не трябва да изискват повече информация от следната:

3.6
Препоръчана практика. В картата за качване/слизане, държавните власти не трябва да
изискват повече информация от следната:



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.

3.9.2
Препоръчана практика. Когато проверката на придружавания багаж на
заминаващи пътници не може да бъде напълно отменена, такава проверка обикновено
се извършва чрез вземане на проби или чрез подбор.

3.9.1
Препоръчана практика. Държавните власти следва, когато е възможно, да
отменят проверките на придружавания багаж на заминаващи пътници, като надлежно
се отчита евентуалната необходимост от налагане на подходящи мерки за сигурност,
за предпочитане чрез автоматизирани средства за улесняване на прегледа.

3.9
Препоръчана практика. По принцип държавните власти следва да извършват
митнически проверки на придружавания багаж на пристигналите пътници въз основа
на вземане на проби или подбор. Писмените декларации относно придружавания
багаж на пътниците следва да бъдат отменени, доколкото е възможно.

3.5
Препоръчана практика. Държавните власти, които изискват писмена допълнителна
информация, различна от необходимата за попълване на документите, предвидени в
настоящото приложение, от качващи се или слизащи пътници, следва да ограничат изискванията
за по-нататъшно установяване самоличността на пътниците до елементите, посочени в
препоръчана практика 3.6 (карта за качване/слизане). Държавните власти следва да приемат
картата за качване/слизане, когато е попълнена от пътника, и не следва да изискват тя да бъде
попълнена или проверена от корабособственика. На картата трябва да се попълва с четлив
ръкописен шрифт, освен когато формулярът изисква печатни букви. От всеки пътник следва да
се изисква само едно копие на картата за качване/слизане, което може да включва едно или
повече индигови копия, подготвени едновременно с оригинала.

3.4
Препоръчана практика. Държавните власти не следва да изискват от пътниците, при
тяхното качване или слизане от борда, или от корабособствениците, от тяхно име, информация в
писмена форма, която допълва или повтаря вече представената в техните паспорти или
официални документи за самоличност, освен ако е необходимо, за попълване на документите,
предвидени в настоящото приложение.

3.3.7
Стандарт. Договарящите правителства и корабособствениците си сътрудничат, когато е
възможно, за установяване на валидността и автентичността на паспортите и визите.

БРОЙ 35
С Т Р. 1 5

система, която позволява на пътниците лесно да открият и да получат
регистрирания си багаж веднага след като той бъде поставен в зона,
където може да бъде търсен; и

гарантиране на наличието на съоръжения и услуги, които да отговарят
на нуждите на възрастните хора и пътниците с увреждания;

(ii)

(iii)

ако екипажите трябва да докладват в помещения за правителствени
цели, тези помещения следва да бъдат леснодостъпни и възможно
най-близо едно до друго.

(ii)

а.
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3.18
Препоръчана практика. Когато достъпът до обществени услуги е ограничен,
следва да се положат всички усилия за предоставяне на достъпни обществени транспортни
услуги на разумни цени чрез адаптиране на настоящите и планираните услуги или чрез
предоставяне на специални условия за пътниците с намалена подвижност.

3.17
Препоръчана практика. За възрастни хора и хора с увреждания, които се качват
или слизат в сградата на терминала, обособените места трябва да бъдат разположени
възможно най-близо до главните входове. Те трябва да бъдат ясно обозначени с подходящи
знаци. Маршрутите за достъп не трябва да имат препятствия.

3.16
Препоръчана практика. Следва да се вземат мерки, за да се гарантира, че цялата
необходима информация относно транспорта и безопасността е лесно достъпна за пътници,
които са с увреден слух или зрение.

C. Специални улеснения за морски превоз на възрастни пътници и пътници с
увреждания

3.15.3 Препоръчана практика. За използване на морски терминали и на борда на кораби
с цел улесняване и ускоряване на международното морско корабоплаване, държавните
власти следва да прилагат или, когато въпросът не попада в тяхната юрисдикция, да
препоръчват на отговорните страни в тяхната страна да въведат стандартизирани
международни знаци и символи, разработени или приети от Организацията в
сътрудничество с други уместни международни организации и които, доколкото е възможно,
са общи за всички видове транспорт.

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.

3.15.1 Стандарт. Държавните власти насърчават корабособствениците да вземат
предпазни мерки на пункта за качване, за да гарантират, че пътниците разполагат с всички
контролни документи, изисквани от приемащите или транзитните държави.

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.

3.14
Стандарт. Държавните власти трябва да приемат без неоправдано забавяне
лицата, които присъстват на борда на кораба, за проверка на тяхната допустимост в
държавата.

ВЕСТНИК
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предоставяне на съответните държавни власти на предварително съобщение,
в което се посочва най-вероятното очаквано време на пристигане, последвано
от информация за всяка промяна във времето и се посочва маршрутът на
пътуването, когато това може да повлияе на изискванията за проверка;

3.12
Стандарт. Държавните власти изискват от корабособствениците да гарантират, че
персоналът на кораба взема всички необходими мерки, които да спомогнат за ускоряване на
процедурите по пристигане на пътници и екипаж. Тези мерки могат да включват:

3.11.2 Препоръчана практика. Държавните власти следва да разглеждат като средство за
осигуряване на бързо освобождаване от контрол въвеждането на двуканална система за
освобождаване на пътниците и техния багаж и лични пътни превозни средства.

да е осигурен лесен и бърз достъп за пътниците и техния багаж до и от
местния транспорт; и

(i)

да гарантират, че пристанищните власти предприемат всички необходими
мерки, така че:

индивидуален и непрекъснат метод за обработка на пътници и багаж;

(i)

в сътрудничество с корабособствениците и пристанищните власти да въведат
подходящи мерки, като например:

осигуряване на бързо, организирано събиране и представяне на лицата на
борда, с необходимите документи, за проверка, като се обръща внимание
на договореностите за освобождаване на членовете на екипажа за тази цел
от основните им задължения в машинните отделения и на други места.

г.

ДЪРЖАВЕН

б.

а.

Препоръчана практика. Държавните власти трябва:

осигуряване на подвижни стълби или други средства за качване на борда,
докато корабът е на път към корабна стоянка или закотвяне; и

в.

3.13
Препоръчана практика. При вписване на имена в пътническите или екипажните
документи първо трябва да се вписва фамилията или фамилиите. Когато се използват
едновременно фамилиите на бащата и майката, първо се вписва фамилията на бащата.
Когато омъжена жена използва едновременно своето и на съпруга си фамилни имена, първо
се вписва фамилното име на съпруга.

наличие на документи на кораба, готови за бърз преглед;

б.
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3.11.1

3.11
Препоръчана практика. Държавните власти следва, в сътрудничество с
корабособствениците и пристанищните власти и/или пристанищната администрация, да
предприемат подходящи мерки, за да се гарантира, че могат да бъдат осигурени необходимите
мерки за движението в пристанищата, така че пътниците, екипажът и багажът да могат да
бъдат бързо освободени, ако предоставят подходящ персонал и гарантират, че са осигурени
подходящи съоръжения, като се обръща особено внимание на съоръженията за товарене,
разтоварване и пренасяне на багаж (включително използването на механизирани системи) и на
местата, където често се установява забавяне на пътниците. Когато е необходимо, следва да
се изградят съоръжения за преминаване под навес между кораба и мястото, където се
извършва проверката на пътниците и екипажа. Такива съоръжения и уредби следва да бъдат
гъвкави и да могат да се разширят, за да отговорят на увеличени мерки за сигурност при повисоки нива на сигурност.

B. Мерки за улесняване на освобождаването на товар, пътници, екипаж и багаж

3.10.3 Препоръчана практика. Държавните власти обикновено не следва да изискват
представяне на индивидуални документи за самоличност или на информация, допълваща
документа за самоличност на морско лице по отношение на членовете на екипажа, различни от
посочените в списъка на екипажа.

С Т Р.
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3.43
Препоръчана практика. Кораб, зает с научноизследователска работа,
превозва персонал, който е задължително ангажиран с кораба за такива научни цели
на пътуването. Когато е определен като такъв, на този персонал следва да бъдат
предоставени удобства поне до степента на тези, предоставени на членовете на
екипажа на кораба.

F. Мерки за опростяване формалностите за кораби, заети с
научноизследователска работа

3.42
Препоръчана практика. Транзитен пътник, който напуска кораба в едно
пристанище и се качва на същия кораб в друго пристанище в същата държава, трябва
да се ползва от същите удобства като пътник, който пристига и заминава на същия
кораб в същото пристанище.

3.41
Препоръчана практика. От пътник, който продължава пътуването си от едно
и също пристанище на един и същ кораб, обикновено не следва да се изисква да дава
писмена митническа декларация.

3.40
Препоръчана практика. От пътник, който продължава пътуването си от едно
и също пристанище на един и същ кораб, не следва да се изисква виза, освен при
специални обстоятелства, определени от съответните държавни власти.

3.39
Препоръчана практика. На пътник, който продължава пътуването си от едно
и също пристанище на един и същи кораб, обикновено следва да се предостави
временно разрешение за слизане на брега по време на престоя на кораба в
пристанището, ако той желае това, при спазване на изискванията за допустимост и
виза на държавните власти.

3.38
Препоръчана практика. Пътник, който остава на борда на кораба, на който е
пристигнал и с който заминава, не трябва да попълва карта за слизане/качване.

3.37
Препоръчана практика. На пътник, който преминава транзитно, следва да
бъде разрешено да задържи своя паспорт или друг документ за самоличност.

ВЕСТНИК

3.31
Стандарт. Безмитните магазини на корабите работят на борда на кораби за
круизни пътници по време на престоя на кораба в пристанище.

3.30
Препоръчана практика. Морската здравна декларация следва да бъде
единствената санитарна проверка, необходима за круизните пътници.

3.29
Препоръчана практика. Пътниците на круиз, които слизат на едно
пристанище и се присъединяват отново към същия кораб на друго пристанище в
същата страна, следва да се ползват от същите удобства както пътниците, които
слизат и се присъединяват отново към круизния кораб на същото пристанище.

3.28
Препоръчана практика. За да се улесни бързото им слизане, на борда
следва да се осъществява, когато е възможно, контрол на пътниците на круизен кораб,
преди пристигането им на мястото на слизане.

3.27
Стандарт. Ако круизен кораб посещава последователно повече от едно
пристанище в една и съща страна, пътниците по принцип се проверяват от
държавните власти само в първото пристанище при пристигане и в последното
пристанище при отплаване.

E. Специални мерки за улесняване на транзитните пътници

Не се използва.

3.36
Стандарт. Транзитен пътник, който остава на борда на кораба, на който е
пристигнал и с който заминава, обикновено не подлежи на обичайна проверка от
страна на държавните власти, освен при извънредни обстоятелства, определени от
тях.

3.35

3.34
Стандарт. Не са необходими карти за качване/слизане на пътници на круизни
пътувания.

3.33
Препоръчана практика. Круизните пътници не следва да подлежат на
валутен контрол.

3.32
Стандарт. Пътниците, извършващи круиз, обикновено не са длъжни да
представят писмена декларация за своите лични вещи. Въпреки това, в случая на
артикули, които включват голям размер на митата и други данъци и такси, може да се
изисква писмена декларация и гаранция.

ДЪРЖАВЕН

3.26
Стандарт. Като цяло, с изключение на целите за сигурност и за
установяването на самоличността и допустимостта, пътниците, пътуващи с круиз, не
подлежат на лично проучване от държавните власти, отговорни за имиграционния
контрол.

3.25
Стандарт. Пътниците, извършващи круиз, не трябва да бъдат бавени
неоснователно с мерките за контрол, упражнявани от държавните власти.

3.24
Препоръчана практика. Ако круизен кораб остане в пристанище на
територията на договарящото правителство за по-малко от 72 часа, не е необходимо
пътниците му да имат визи, освен при специални обстоятелства, определени от
съответните държавни власти.

3.23
Стандарт. Паспортите или другите официални документи за самоличност
остават във всеки един момент притежание на круизните пътници.

3.22
Стандарт. За круизните кораби декларацията за корабните провизии и
декларацията за вещите на екипажа се изискват само на първото пристанище на
пристигане в дадена страна.

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.

3.20
Стандарт. Държавните власти разрешават предоставянето на информация
електронен път на круизен кораб, когато въз основа на информацията, получена
него преди пристигането му, здравният орган за предвиденото пристанище
пристигане е на мнение, че пристигането му няма да доведе до разпространението
заразна болест или въвеждането на карантина.

D. Улеснения за корабите, заети с круизи, и техните пътници

3.19
Препоръчана практика. Следва да се предвидят подходящи съоръжения на
терминалите и на корабите, според случая, за да се позволи безопасно качване и
слизане на възрастни и хора с увреждания.

БРОЙ 35
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Стандарт. За слизане на брега от членовете на екипажа не трябва да се изисква виза.

Корабни/Пристанищни превантивни мерки

Пристанищни власти

4.3

4.3.1

B. Превантивни мерки
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4.2
Стандарт. Държавните власти, пристанищните власти, корабособствениците и
капитаните трябва да си сътрудничат във възможно най-пълна степен, за да предотвратяват
качването на пътници без билет, да разрешават случаите с пътници без билет бързо и да
осигуряват ранно връщане или репатриране на пътниците 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.

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.

A. Общи принципи

Национални наказателни мерки

C. Отношение към пътниците без билет по време на престоя им на борда
Общи принципи – Хуманно отношение
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ВЕСТНИК

4.4.1
Стандарт. Случаите с пътници без билет се разглеждат в съответствие с
хуманитарните принципи, включително посочените 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

4.3.3.1 Стандарт. Когато е целесъобразно, договарящите правителства включват в
националното си законодателство правни основания, позволяващи съдебно
преследване на пътници без билет, на лица направили опит за пътуване без билет и
на всяко лице или дружество, помагащи на пътници без билет или на опит за пътуване
без билет, с намерение да се улесни достъпа до пристанищната зона, корабите,
товара или товарни контейнери.

4.3.3

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 претърсване на
зоните, които ще бъдат опушвани или запечатани, за да се гарантира, че няма пътници
без билет в тях.

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 като се вземат предвид
типа на кораба и неговото естество на работа. Не се използват методи за търсене
които могат да навредят на скрили се пътници без билет.

4.3.2.2 Препоръчана практика. Когато посещават пристанища и по време на престой
в пристанища, когато има риск от качване на пътници без билет, оперативните мерки
и/или плановете за сигурност на кораба следва да бъдат най-малкото еквивалентни на
тези, които се съдържат в съответния текст на параграф В/9 от Кодекса ISPS.

ДЪРЖАВЕН

Раздел 4 — Пътници без билет

3.49
Препоръчана практика. Държавните власти следва да осигурят система за
предварително оформяне при пристигане, която да позволява на екипажите на кораби, които
редовно посещават техните пристанища, да получават предварително одобрение за временно
слизане на сушата. Когато даден кораб има изрядно имиграционно досие и е местно представен
от корабособственика или от агент с репутация на корабособственика, държавните власти
обикновено, след необходимото разглеждане на изискваните от тях данни, преди пристигането,
разрешават на кораба да продължи директно до пристанището си и да подлежи на допълнителни
рутинни имиграционни формалности, освен ако нямат други изисквания.

3.48
Препоръчана практика. Ако от членовете на екипажа се изисква да носят със себе си
документи за самоличност, когато слизат на брега, тези документи следва да бъдат ограничени до
посочените в стандарт 3.10.

4.3.2.1 Стандарт. Договарящите правителства изискват от корабособствениците и
капитаните, както и други отговорни лица, да разполагат с мерки за сигурност, които,
доколкото е възможно, да възпрепятстват качването на пътниците без билет на борда
на кораба, и ако това не стане, доколкото е възможно, да ги откриват, преди корабът
да напусне пристанището.

4.3.2 Корабособственик/Капитан

4.3.1.2 Препоръчана практика. Оперативните договорености и/или плановете за
сигурност на пристанищното съоръжение следва да бъдат най-малкото еквивалентни
на тези, които се съдържат в съответния текст на раздел В/16 от ISPS Кодекса.

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 на борда без билет, са установени във всичките им
пристанища, като се вземат предвид при разработването на тези договорености,
размера на пристанището и какъв вид товар се изпраща от него. Това следва да се
извършва в тясно сътрудничество със съответните държавни власти, собственици на
кораби и брегови институции с цел предотвратяване на случаи на пътници без билети
в отделните пристанища.
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3.47
Стандарт. За слизане на брега от членовете на екипажа не трябва да се изисква да
притежават специално разрешение - т. н. пасо за слизане на брега.

3.46

Препоръчана практика. Членовете на екипажа, преди да тръгнат или да се върнат от
брега, обикновено не следва да бъдат подлагани на лични проверки.

3.45

съответните държавни власти съобщават на съответното морско лице и на капитана причините
за отказа на отпуск на брега. Ако съответното морско лице или капитанът го поискат, тези
основания се представят в писмена форма.

3.44 ii Стандарт. Във всеки случай, когато е било отказано разрешение за отпуск на брега,

3.44
Стандарт. Членовете на екипажа се допускат на брега от държавните власти, докато
корабът, на който пристигат, е в пристанището, при условие че формалностите при
пристигането на кораба са изпълнени и държавните власти нямат причина да отказват
разрешение да слязат на брега по причини, свързани с общественото здраве, обществена
безопасност или обществен ред. Отпускът на брега се разрешава по начин, който изключва
дискриминация, основаваща се на националност, раса, цвят на кожата, пол, религия,
политическо мнение или социален произход и независимо от държавата на флага на кораба, на
който са наети, ангажирани или работят.

G. Допълнителни мерки за опростяване формалностите за чужденци, влизащи в
състава на екипажа на кораб, зает с международни рейсове - слизане на брега

С Т Р.
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Работа на борда

Разпит и уведомяване от капитана на кораба

репатрирането е уредено на друго място с нужната документация и
разрешение за слизане; или

има смекчаващи причини на безопасност, сигурност, здраве или съпричастност;
или

опитите за слизане в други пристанища по планираното пътуване са се







Последващи пристанища на престой

присъствието на борда на пътниците без билет би застрашило
безопасната експлоатация на кораба, здравето на екипажа или на
пътниците без билет.



Държава на гражданство или право на пребиваване

4.12

Държава на качване
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4.11.2 Стандарт. Когато е възможно, 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.
Когато е възможно, от местното посолство, консулство или друго дипломатическо
представителство на страната, чийто гражданин е лицето без билет, се изисква да
съдейства за проверка на гражданството му и за предоставяне на документи за
пътуване при спешни случаи.

4.11.1 Стандарт. В съответствие с международното право държавните власти
приемат
връщането
на
пътници
без
билет
с
пълен
статут
на
националност/гражданство или приемат връщането на пътници без билет, които в
съответствие с националното им законодателство имат право на пребиваване в
тяхната държава.

4.11

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.

4.10

случаят е неразрешим по време на плаването на кораба; или



4.9.3
Стандарт. 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 остане на кораба или съществуват други фактори,
които биха спомогнали за това. Тези фактори могат да включват, но не се ограничават
до:

4.9.2
Стандарт. Държавните власти в страната на първото планирано пристанище
на престой на кораба след откриването на пътник без билет позволяват слизането му,
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.

ВЕСТНИК
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разрешението за сваляне на пътник без билет е издадено от държавните
власти на държавата, към чието пристанище корабът се отклонява; или



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 като той е напуснал
териториалните води на страната, в която са се качили пътниците без билет, освен
ако:

D. Отклонение от планирания маршрут

4.7.1
Стандарт. Държавните власти следва да докладват на генералния секретар
на Международната морска организация за всички случаи с пътници без билет, които
са им известни.

Уведомление към Международната морска организация

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 пътника без билет може да влиза в тази държава
и трябва да направят всичко възможно да съдействат на страните, участващи в
разрешаването на проблема.

4.9

E. Сваляне и връщане на пътник без билет

провалили и е необходимо отклонение, за да се избегне оставането на
пътниците без билет на борда за значителен период от време.

ДЪРЖАВЕН

4.7

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 само
обявил за бежанец, тази информация се счита за поверителна до степента,
необходима за сигурността на пътниците без билет.

4.6.2
Препоръчана практика. При събирането на съответните данни за
уведомяването капитанът на кораба следва да използва формуляра, посочен в
допълнение 3.

4.6.1
Стандарт. Договарящите правителства изискват от капитаните на кораби да
предприемат възможните стъпки, 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 ако е необходимо, на
следващите пристанища на посещение.

4.6

4.5.1
Стандарт. На пътниците без билет не се разрешава да работят на борда на
кораба, освен в извънредни ситуации или по отношение на настаняването на
пътниците без билет на борда.

4.5

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.

БРОЙ 35
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вземането на мерки за извеждане или репатриране на пътник без билет.
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5.2
Препоръчана
практика.
Публичните
органи,
в
сътрудничество
с
корабособствениците, пристанищните власти и пристанищните съоръжения и терминали,
следва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че са осигурени
необходимите мерки за движението в пристанищата, така че процедурите за обработка и
освобождаване на товари да бъдат лесни и опростени. Тези мерки следва да обхващат
всички фази от момента, в който корабът пристигне на пристанището за разтоварване и
освобождаване от митница, също така свободните зони, складовите съоръжения,
складирането и последващото движение на товари, ако е необходимо. Следва да има
удобен и пряк достъп между свободната зона, съоръженията за съхранение и товарния
склад и зоната за митническо освобождаване, която следва да се намира в близост до

5.1
Препоръчана практика. Публичните органи, в сътрудничество с
корабособствениците, пристанищните власти и пристанищните съоръжения и
терминали, следва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че времето в
пристанищата може да бъде сведено до минимум, когато са осигурени нужните мерки
за потока на движението в тях, и следва често да преразглеждат всички процедури във
връзка с пристигането и заминаването на кораби, включително мерките за качване и
слизане, товарене и разтоварване, обслужване и други подобни както и мерките за
сигурност, свързани с това. Те следва също така да вземат мерки товарните кораби и
техните товари да могат да се въвеждат и оформят, доколкото това е възможно, в
работната зона на кораба.

A. Общи

Настоящият раздел съдържа разпоредбите относно формалностите, изисквани от
държавните власти от корабособственика, неговия агент или капитана на кораба.

Раздел 5 – Пристигане, престой и изпращане на товар и други вещи

ВЕСТНИК

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

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.

4.14.1 Препоръчана практика. Когато пътник без билет не разполага с достатъчно
документи, държавните власти следва, когато това е 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 или, като алтернатива, подходящ документ за пътуване, приет от тях.
Придружаващото писмо, 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.

Връщане на пътници без билет

представянето пред съответните държавни власти, които да съдействат за
извеждането на пътниците без билет от кораба при първата възможност,
която им е предоставена, и



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.

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 пристанището на пристигане, и е показал, че са взети всички
разумни превантивни мерки за предотвратяване на достъпа на пътниците без билет до
кораба.

4.15.2 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.

ДЪРЖАВЕН

4.14

идентифицирането на пътник без билет и определяне на неговото гражданство;



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:

Държавата на флага

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, доколкото е възможно, за размера на разходите за задържане и
връщане и всички допълнителни разходи за документацията на пътника без билет, ако
корабособственикът трябва да покрие тези разходи. Освен това държавните власти
следва да сътрудничат на корабособственика да поддържат тези разходи минимални,
доколкото това е практически възможно и в съответствие с националното им
законодателство, ако те трябва да бъдат покрити от корабособственика.

4.15

кораба, който го превозва за причините за отказ от слизане.

20

4.13

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.

4.12.2 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 ѝ юрисдикция. На корабособственика не
се налагат никакви санкции или такси по отношение на разходите за задържане или
извеждане.

4.12.1 Стандарт. Когато е установено по задоволителен за тях начин, че пътниците
без билет са се качили на борда 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.

С Т Р.
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Не се използва.

5.10

5.18

5.17
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Стандарт. Договарящите правителства разрешават временното допускане на

Стандарт. Държавните власти разрешават товарни контейнери, палети и
оборудване и принадлежности за товарни контейнери, влизащи на територията на
държава, съгласно разпоредбите на стандарт 5.15, да се отклоняват от ограниченията
на пристанището на пристигане за освобождаване на вносни товари и/или натоварване
на износни товари, при опростени процедури за контрол и с минимум документация.

5.16
Препоръчана практика. Държавните власти следва да предвидят в своите
регламенти, посочени в стандарт 5.15, приемането на обикновена декларация, според
която временно внесените товарни контейнери, палети и оборудване и
принадлежности за товарни контейнери ще бъдат реекспортирани в срока, определен
от съответната държава. Такава декларация може да бъде под формата на устна
декларация или друг акт, приемлив за властите.

Стандарт. Държавните власти, в съответствие с техните съответни
разпоредби, разрешават временното допускане на товарни контейнери, палети и
оборудване и принадлежности за товарни контейнери, които са прикрепени към
контейнера или се транспортират отделно без заплащане на мита и други данъци и
такси и улесняват използването им в морското корабоплаване.
5.15

C. Товарни контейнери и палети

ВЕСТНИК

30

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 – ревизираната Конвенция от Киото.

5.9

5.8
Препоръчана практика. Договарящите правителства следва да улеснят
временното допускане на специализирано оборудване за обработка на товари,
пристигащо с корабите и използвано на брега в пристанищата на междинно посещение
за товарене, разтоварване и обработка на товари.

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.

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.

B. Митническо оформяне на товари.

5.14.1 Препоръчана практика. Държавните власти следва да прекратяват
транзитната процедура за стоки от друга държава, очакващи натоварване.

5.14
Препоръчана практика. Държавните власти следва да използват системи за
електронен обмен на информация с цел получаването на информация, за да ускорят и
опростят процесите на складиране, оформяне и реекспорт.

5.13

Стандарт. Държавните власти трябва да гарантират, че изискванията за
събиране на статистически данни не намаляват значително ефикасността на морската
търговия.

Препоръчана практика. Държавните власти 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 опакован и
запечатан.

5.12

5.11
Стандарт. Държавните власти трябва да ограничават физическите
интервенции до минимума, необходим за гарантиране на спазването на приложимото
право.

в. подаване 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.

б. освобождаване на стоките в помещенията на деклараторите или друго
място, разрешено от съответната обществена власт; и

а. освобождаване на стоките при предоставяне на минималната 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;

5.10.1 Препоръчана практика. Държавните власти следва да въведат опростени
процедури за оправомощените лица, които позволяват:

ДЪРЖАВЕН

5.6
Препоръчана практика. Държавните власти следва да предвидят опростени
процедури за бързо освобождаване на частни опаковки за подаръци и мостри за
търговски цели, които не надвишават по стойност или количество определените от
най-високо за дадения случай равнище.

5.5

Препоръчана практика. Когато естеството на пратката може да привлече
вниманието на различни агенции, упълномощени да извършват инспекции, като
митнически и ветеринарни или санитарни инспектори, договарящите правителства
следва да упълномощят или митниците, или някоя от другите агенции да извършват
необходимите процедури или, когато това не е осъществимо, да предприемат всички
необходими стъпки, за да гарантират, че тези проверки се извършват едновременно на
едно място и с минимално закъснение и, когато е възможно, се извършват след
предварително съгласуване със страната, която поема пратката.

5.4
Стандарт. Договарящо правителство, което продължава да изисква лицензии
или разрешителни за износ, внос и пренатоварване за определени видове стоки,
трябва да установи опростени процедури, чрез които такива лицензии или
разрешителни могат да бъдат получавани и подновявани бързо.

данни, необходими за идентифицирането на товара, който ще бъде поставен на склад
преди освобождаване или реекспорт или внос, и следва, когато е възможно, да
използват информацията, съдържаща се в декларацията преди пристигане за тази
цел.

5.3 ii Препоръчана практика. Държавните власти следва да изискват само минимум

5.3
Препоръчана практика. Държавните власти следва да насърчават
собствениците и/или операторите на морски товарни терминали да ги оборудват със
съоръжения за съхранение на специални товари (например ценни стоки,
бързоразвалящи се пратки, човешки останки, радиоактивни и други опасни товари,
както и живи животни), според случая; тези зони на морските товарни терминали, в
които се съхраняват общи и специални товари и пощенски пратки преди изпращане по
море или внос, следва да прилагат мерки за контрол на достъпа, най-малко
еквивалентни на тези, съдържащи се в съответния текст на параграф В/16 от Кодекса
ISPS.

зоната на доковете, с възможност за лесен достъп и възможности за трансфер и
инфраструктура.
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7.1
Препоръчана практика. Когато държавните власти изискват от
корабособственика гаранции или друг вид обезпечаване за покриване отговорности по
митнически, имиграционни, санитарни и фитосанитарни искове, които произтичат от

A. Гаранции и други видове обезпечаване

Раздел 7– Разни условия

6.11
Препоръчана практика. Пратките с животни, животински суровини, сурови
животински продукти, животински храни и карантинируеми растителни продукти следва
да бъдат разрешени при определени обстоятелства и когато изискванията за
сертифициране са били изпълнени по време на разтоварването.

6.10
Стандарт. Освен в случай на авария, която представлява сериозна опасност
за общественото здраве, кораб, който не е заразен или не се подозира да е заразен с
болест изискваща поставяне под карантина, не може, поради друга епидемична
болест, да бъде възпрепятстван от здравните органи на пристанището да разтоварва
или натоварва товари или да се запасява или приема гориво или вода.

ВЕСТНИК
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6.3
Препоръчана практика. Когато се изискват санитарни сертификати или
подобни документи, по отношение на пратки с определени животни, растения или
продукти от тях, тези сертификати и документи следва да бъдат прости и широко
разпространени и договарящите правителства следва да си сътрудничат с оглед
стандартизиране на тези изисквания.

6.2
Препоръчана практика. Договарящите правителства, които имат определени
общи интереси поради своите здравни, географски, социални или икономически
условия, следва да сключат специални договорености съгласно член 85 от
международните здравни правила, когато такива договорености биха улеснили
прилагането на тези регламенти.

6.1
Стандарт. Държавните власти на държава, която не е страна по
международните здравни правила, трябва да се стремят да прилагат съответните
разпоредби за тези регламенти по отношение на международното корабоплаване.

Раздел 6 — Санитарен, ветеринарен и фитосанитарен контрол

6.9
Стандарт. На възможно най-голям брой пристанища в дадена държава се
поддържат леснодостъпни медицински съоръжения, които могат да бъдат приемливи и
приложими за спешно лечение на екипажите и пътниците.

6.8
Препоръчана практика. За да се гарантира, inter alia, ефективно морско
корабоплаване, държавните власти следва да поддържат на възможно най-голям брой
пристанища подходящи съоръжения за управление на мерките за опазване на
общественото здраве, за карантина на животни и селскостопански продукти.

6.7
Стандарт. Държавните власти трябва да гарантират, че санитарните мерки и
здравните формалности се предприемат незабавно, изпълняват се без забавяне и се
прилагат без дискриминация.

6.6
Препоръчана практика. Държавните власти следва да осигурят съоръжения
за оформяне на международните сертификати за ваксинация или реваксинация, както
и съоръжения за ваксинация на възможно най-голям брой пристанища.

ДЪРЖАВЕН

5.24
Препоръчана практика. Държавните власти следва да прилагат правилата,
съгласно които лицето, което по договор се споразумява с дадена страна (напр.
консолидатор, спедитор или корабособственик) за превоза на морски товар до
територията на друга държава, трябва да предостави пълна и точна информация за
превоза на товари на тази страна.

5.23

Стандарт. Корабособственикът е длъжен да предостави информацията
относно влизането или излизането на стоки, известни нему, при подаването на тези
данни, както е посочено в транспортния документ, който удостоверява коносамента. По
този начин той може да обоснове подаването на данни, предоставени от клиентаизпращач, освен ако има основание да счита, че предоставените данни са неверни.

5.22
Стандарт. Държавните власти не могат да държат корабособственика
отговорен за представянето или точността на документите, които се изискват от
вносителя или износителя във връзка с освобождаването на товара, освен ако
корабособственикът е или действа от името на вносителя или износителя.

5.21

6.5
Стандарт. Държавните власти вземат мерки, за да дадат възможност на
всички пътнически агенции и други заинтересовани лица да предоставят на пътниците,
достатъчно дълго преди заминаването, списъци с ваксинациите, изисквани от
държавните власти на съответните страни, както и формуляри за удостоверения за
ваксинация, които отговарят на международните здравни правила. Държавните власти
трябва да предприемат всички възможни мерки, за да могат ваксинаторите да
използват международните сертификати за ваксинация или реваксинация, за да
осигурят еднаквост в приемането.

6.4.1
Стандарт. държавните власти трябва да се стремят към сътрудничество
между корабособствениците, за да гарантират спазването на изискванията заболяване
на кораб да се съобщава незабавно по електронен път на здравните органи на
пристанището, за което е пътува корабът, с цел да се улесни осигуряването на
присъствие на специалния медицински персонал и оборудване, необходими за
здравните процедури при пристигане.

6.4
Препоръчана практика. Държавните власти разрешават предоставянето на
информация по електронен път на даден кораб, когато въз основа на информацията,
получена от него преди пристигането му, здравният орган за предвиденото
пристанище на пристигане е на мнение, че пристигането му няма да доведе до
разпространението на заразна болест или въвеждането на карантина. Здравните
органи следва, доколкото е възможно, да имат право да се качват на корабите преди
влизането им в пристанището.

22

Стандарт. Държавните власти не изискват от корабособственика да въвежда
специална информация, за тяхно ползване, в транспортен документ или копие от него,
освен ако корабособственикът е или действа от името на вносителя или износителя.

5.20

Стандарт. Когато по погрешка или по друга основателна причина даден товар
се разтоварва в пристанище, различно от пристанището по местоназначение,
държавните власти улесняват повторното натоварване или последващия му превоз до
неговото предвидено местоназначение. Настоящата разпоредба не се прилага за
забранени или ограничени товари.

5.19
Стандарт. Когато товарът, посочен в декларацията за товара, не е разтоварен
в пристанището по местоназначение, държавните власти разрешават изменение на
декларацията за товара и не налагат санкции, когато са убедени, че товарът не е бил
фактически натоварен на кораба, или, ако е натоварен, е бил разтоварен на друго
пристанище.

D. Товар, неразтоварен в пристанището на назначение

съставни части на товарни контейнери без заплащане на мита и други данъци и такси,
когато тези части са необходими за ремонт на товарни контейнери, които вече са
приети съгласно условията на стандарт 5.15.
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7.12
Препоръчана практика. Всяко договарящо правителство следва да създаде
национален комитет по улесняване на морския транспорт или подобен национален
координационен орган за насърчаване на приемането и прилагането на мерки за
улесняване, между правителствените служби, агенциите и други организации, имащи
отношение към или отговарящи за различни аспекти на международното морско
корабоплаване, както и между пристанищните власти, пристанищните съоръжения и
терминали и корабособствениците.

7.11
Препоръчана практика. Всяко договарящо правителство следва да обмисли
създаването, в тясно сътрудничество с морската индустрия, на национална програма
за улесняване на морския транспорт, основана на изискванията за улесняване в
настоящото приложение и да гарантира, че целта на програмата му за улесняване
следва да бъде приемането на всички практически мерки за улесняване на движението
на кораби, товари, екипажи, пътници, поща и провизии, чрез премахване на ненужните
пречки и забавяния.

D. Национални комитети за улесняване на пътуването и
превоза на товари по море

7.10
Стандарт. Държавните власти трябва да предоставят своевременно
митническо освобождаване на специализираното оборудване, необходимо за
прилагане на мерките за сигурност.

ВЕСТНИК

34

борба или предотвратяване на замърсяването на морската среда; или

и



пристигането

спасяване на бедстващи в морето лица с цел осигуряване на безопасно
място за такива лица;

улесняват



да

дейности за подпомагане при бедствия;

трябва



7.8
Стандарт. Държавните власти
заминаването на кораби, участващи в:

C. Оказване на помощ при извънредни обстоятелства

7.7
Препоръчана практика. Договарящите правителства следва да се стремят да
вземат мерки, чрез които взаимно си разрешават определени механизми, преди или по
време на пътуването, за проверка на кораби, пътници, екипажи, багаж, товари и
документация за митниците, имиграцията, общественото здраве, карантинни цели за
растения и животни, когато това действие ще улесни освобождаването при
пристигането им в крайната държава.

7.6
Стандарт. Когато обемът на трафика в дадено пристанище дава основание за
това, публичните органи трябва да гарантират, че се предоставят услуги за
изпълнение на формалностите по отношение на товари и багаж, независимо от
стойността или вида.

други спешни операции, предназначени за подобряване на морската
безопасност, безопасността на човешкия живот на море, безопасността на
населението или защитата на морската среда.

7.9
Стандарт. Държавните власти трябва да улесняват във възможно най-голяма
степен влизането и оформянето на лица, товари, материали и оборудване,
необходими за справяне със ситуациите, описани в стандарт 7.8.
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7.5
Препоръчана практика. Когато услугите на държавните власти се
предоставят извън редовното работно време, посочено в препоръчана практика 7.2, те
следва да се предоставят при условия, които са умерени и без надвишаване на
действителните разходи за тях.

7.4
Стандарт. Не се начисляват такси от здравен орган за медицински преглед
или допълнителен преглед, независимо дали е бактериологичен или друг, извършен по
всяко време на деня или нощта, ако такъв преглед е необходим за установяване
здравословното състояние на преглежданото лице, нито се начисляват такси за
посещение и преглед на кораб, за целите на карантината, с изключение на преглед на
кораб с цел издаване на свидетелство за дератизация или свидетелство за
освобождаване от дератизация, нито пък се налага такса за ваксинация и
свидетелство за нея на лице, пристигащо с кораб. Въпреки това, когато са необходими
други мерки за даден кораб, неговите пътници или екипаж, и за тях се налагат такси от
здравен орган, тези такси трябва да се налагат в съответствие с единна, уеднаквена
тарифа за съответната територия и се налагат без разграничение по отношение на
националността, местоживеенето или пребиваването на всяко заинтересовано лице
или по отношение на националността, флага, регистъра или собствеността на кораба.

7.3
Стандарт. Договарящите правителства трябва да приемат всички приложими
мерки за организиране на обичайните услуги на държавните власти в пристанищата,
за да се избегне ненужното забавяне на корабите след тяхното пристигане или когато
са готови да тръгнат и да се намали времето за изпълнение на формалностите до
минимум, при условие че държавните власти са уведомени точно за очакваното време
на пристигане или отплаване.

7.2
Препоръчана практика. Обичайните услуги на държавните власти в дадено
пристанище следва да се предоставят безплатно в рамките на нормалното работно
време. Държавните власти следва да определят обичайното работно време за своите
услуги в пристанищата, съответстващо на периода с най-голяма интензивност на
работа на пристанището.

B. Услуги в пристанищата

закони и наредби на държавата, трябва да позволят използването на една всестранна
гаранция или друга форма на обезпечаване, когато това е възможно.
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1.4 Номер на рейса

3. Дата и час на пристигане/отплаване

6. Пристанище от което пристига/за което
заминава

1.3 Позивни

2. Пристанище на пристигане/отплаване

4. Държава на флага

10. Нето тонаж

19. Списък на
пътниците

22. Морска
здравна
декларация (само
при пристигане)

18. Списък на екипажа

21. Декларация за вещите на
екипажа (само при пристигане)

Попълва се от администрацията
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20. Изискванията на кораба по отношение на
отпадъците и съоръженията за поемане на остатъци

15. Забележки

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

17. Декларация
за корабните
провизии

16. Декларация за товара

(посочете броя копия)

Приложени документи

14. Брой пътници

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

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

6. Марки и
брой

8. Бруто тегло

37

9. Размери

ДЪРЖАВЕН

13. Брой членове на
екипажа

12. Кратко описание на товара

11. Кратко описание на пътуването (предишни и следващи междинни спирания, да се подчертае къде ще бъде
разтоварена останалата част от товара)

9. Бруто тонаж

B/L
№

4. Име на капитана

3. Държава на флага
5. Пристанище на натоварване/пристанище на разтоварване

2. Пристанище, от което е изпратен рапортът

1.3 Номер на рейса

Стр. номер
1.2 IМО номер

Отплаване

1.1 Име на кораба

Пристигане

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТОВАРА
(ФОРМУЛЯР FAL 2 НА IМО)
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7. Сертификат за регистрация (пристанище; дата; номер) 8. Име и адрес на корабния агент

5. Име на капитана

1.2 IМО номер

Заминаване

1.1 Име и тип на кораба

Пристигане

ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ
(ФОРМУЛЯР FAL 1 НА IМО)

ДОБАВЪК 1
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5. Пристанище от което пристига/за което заминава

7. Период на престой

10. Място на съхранение

4. Държава на флага

6. Брой лица на борда

8. Име на предмета

38

4.
5.
Фамилно Собствено
име
име и
презиме

6. Ранг
или
звание

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

1.4 Номер на рейса

1.2 IМО номер

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

3. №

2. Държава на флага

1.3 Позивни

1.1 Име на кораба

8. Подпис

Стр. номер

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЕЩИТЕ НА ЕКИПАЖА
(ФОРМУЛЯР FAL 4 НА IМО)
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12. Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер

11. Попълва се от
администрацията

3. Дата на пристигане/отплаване

2. Пристанище на пристигане/отплаване

9. Количество

1.4 Номер на рейса

1.3 Позивни

Стр. номер

1.2 IМО номер

Отплаване

1.1 Име на кораба

Пристигане

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРАБНИТЕ ПРОВИЗИИ
(ФОРМУЛЯР FAL 3 НА IМО)

БРОЙ 35
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 5

С Т Р.
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СПИСЪК НА ЕКИПАЖА
(ФОРМУЛЯР FAL 5 НА IМО)
Отплаване

Пристигане

Стр. номер

1.1 Име на кораба

1.2 IМО номер

1.3 Позивни

2. Пристанище на пристигане/отплаване

3. Дата на пристигане/отплаване

4. Държава на флага

6. №

7. Фамилно
име

8.Собствено 9. Ранг
име и
или
звание
презиме

10.
Гражданство

11. Дата
на
раждане

13. Пол
12.
Място
на
раждане

14.
Произход на
документ за
самоличност

1.4 Номер на рейса
5. Пристанище от което пристига

15. Номер
документа за
самоличност

16. Държава
издавала
документа за
самоличност

17. Валидност
на документа
за
самоличност

18. Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер
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СПИСЪК НА ПЪТНИЦИТЕ
(ФОРМУЛЯР FAL 6 НА IМО)

Пристигане
1.1 Име на кораба
1.4 Номер на рейса

7.Гражданство
6.
5.
Фамилно Собствено
име
име и
презиме

Отплаване

1.2 IМО номер
2. Пристанище на пристигане/отплаване

8. Дата 9. Място
на
на
раждане раждане

10. Пол

11. Вид на
документа за
самоличност
или
документа за
пътуване

4. Държава на флага

3. Дата на
пристигане/
отплаване
12. Сериен
номер на
документа за
самоличност
или
документа за
пътуване

Стр. номер

1.3 Позивни

13. Държава
издала
документа за
самоличност
или
документа за
пътуване

15.
14.
Валидност за Пристанище
самоличност на качване
или
документа за
пътуване

17. Пристанище
16. Номер
на виза, ако на слизане
е
подходящо

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

41

18.
Транзитен
пътник
или не

9. Правилните
технически имена
на опасните или
замърсяващите
околната среда
товари

10. Клас/
допълнителен
риск/ове

11.
Пакетирана
група

12. Допълнителна
информация/Морски
замърсител/Точка на
запалване/и т.н.

42

13. Брой и вид
на пакети

14. Маса (в 15. EmS
Аварийни
kg) или
Обем (в L) действия
по
кодекса
IMDG

4. Пристанище на разтоварване

ВЕСТНИК

2593

Подпис на агента

16.1 Място и дата

Корабен агент

8. ООН
№

3. Пристанище на натоварване

1.3 Позивни

ДЪРЖАВЕН

16.

1.2 IМО номер

2. Държава на флага

7. Маркировки
5. Място на 6.
натоварване Референтен и брой
номер
- Идентификац
ионен/нни №
на
контейнер/и.
- Регистрацион
ен/нни № на
автомобили.

1.4 Номер на рейса

1.1 Име на кораба

Стр. номер

(Изисквано от SOLAS 74, глава VII, правила 4.2 и 7-2.2, MARPOL, Анекс III, правило 4.2 и глава 5.4, параграф 5.4.3.1 от Кодекса IMDG)

МАНИФЕСТ НА ОПАСНИТЕ ТОВАРИ
(ФОРМУЛЯР FAL 7 НА IМО)
БРОЙ 35
С Т Р. 2 7

С Т Р.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 4 от 2018 г. за условията и реда за
изплащане, намаляване или отказ за из
плащане, или за оттегляне на изплатената
финансова помощ за мерките и подмерките
по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на
земеделските производители (обн., ДВ, бр. 48
от 2018 г.; доп., бр. 74 от 2019 г.; изм. и доп.,
бр. 64 и 108 от 2020 г. и бр. 34 и 83 от 2021 г.)

Наредба за изменение на Наредба № 4 от
2017 г. за нормиране и заплащане на труда
(обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп.,
бр. 76 от 2017 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.; изм. и
доп., бр. 7 от 2020 г.; доп., бр. 92 от 2020 г.;
изм. и доп., бр. 12 от 2021 г.; изм., бр. 77
от 2021 г.)

§ 1. В чл. 29 думите „Министерството на
земеделието, храните и горите“ се заменят с
„Министерството на земеделието“.
§ 2. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби се създават ал. 4 – 7:
„(4) Държавен фонд „Земеделие“ отказва
изплащането на част или на цяла заявка за
плащане, подадена след 30 септември 2024 г.,
когато сумата на допустимата финансова помощ по предходните заявки и допустимите
разходи по съответната заявка по подмярка 19.4
надхвърля 25 на сто от сумата на одобрените
от ДФЗ средства от ЕЗФРСР по проекти към
мерките от стратегията, включително одобрената финансова помощ за текущи разходи и
разходи за популяризиране, както и допустимите разходи по последната заявка за плащане.
(5) Държавен фонд „Земеделие“ отказва
изплащането на част или цялата последна
заявка за плащане за 2022 г., когато сумата
на допустимата финансова помощ за текущи
разходи по предходните заявки и допустимите
текущи разходи от последната заявка за 2022 г.
надхвърля 80 на сто от сумата на допустимите до 2022 г. и допустимите по последната
заявка за плащане за 2022 г. текущи разходи
и разходи за популяризиране на стратегията.
(6) Държавен фонд „Земеделие“ отказва
изплащането на част или цялата последна
заявка за плащане за 2023 г., 2024 г. и 2025 г.,
когато сумата на допустимите текущи разходи през годината надхвърля 80 на сто от
сумата на общо допустимите текущи разходи
и разходи за популяризиране на стратегията
за същата година.
(7) Крайният срок за извършване на текущи разходи и популяризиране на стратегия
за ВОМР за съответната територия на МИГ
е 30 септември 2025 г.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Иван Иванов
2689

§ 1. В чл. 26, ал. 1 числото „186“ се заменя
със „152“.
§ 2. Приложение № 3 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 16, ал. 1
Минимални размери на основните месечни
работни заплати на педагогическите специа
листи

Група

Длъжности

Минимална
основна
работна
заплата от
1.04.2022 г.

П е д а г о г и - директор
че ск и спе циалисти с
функции по
управление- заместник-директор
то на институциите

1724 лв.

1595 лв.

у ч и т ел, въ зп и тат ел,
логопед, психолог, педагогически съветник,
корепет и т ор, хорео граф, треньор по вид
спорт, рехабилитатор
П е д а г о г и  на слуха и говора, ръче ск и спе - ководител на направциалисти
ление ИКТ

1415 лв.

старши учител, старши
възпитател

1460 лв.

главен учител, главен
възпитател

1516 лв.

“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата е съгласувана с министъра
на труда и социалната политика и с министъра
на финансите и влиза в сила от 1.04.2022 г.
Министър:
Николай Денков
2753
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
ПРАВИЛА

за използване на радиочестотен спектър за
радиосъоръжения от любителска радиослужба
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Правилата уреждат условията за
използване на радиочестотен спектър, включително техническите параметри за работа на
радиосъоръжения от любителска радиослужба,
както и изискванията към лицата, които ги
използват.
Чл. 2. Радиосъоръжения от любителска
радиослужба могат да се използват само от
лице, на което е издадено разрешително за
правоспособност на радиолюбител или хармонизирано радиолюбителско свидетелство
(HAREC), наричано по-нататък „радиолюбител“.
Чл. 3. Използването на радиосъоръжения
от любителска радиослужба е дейност, извършвана от радиолюбители без материален
интерес и за лични цели, обхващаща предаване
и приемане на информация чрез системи и
средства за радиосъобщения, с цел обучение
и самообучение, технически проучвания и
установяване на любителски радиовръзки.
Чл. 4. Радиочестотният спектър за работа
на радиосъоръжения от любителска радиослужба обхваща разпределения за любителска радиослужба и любителска спътникова
радиослужба радиочестотен спектър, посочен
в приложение № 1.
Чл. 5. Радиосъоръженията от любителска
радиослужба могат да се използват само от
радиолюбители.
Чл. 6. Правата и задълженията, свързани
с използването на радиочестотен спектър за
радиосъоръжения от любителска радиослужба
съгласно тези правила, възникват от датата
на издаване на разрешителното за правоспособност на радиолюбител.
Чл. 7. Условията и редът за придобиване
на правоспособност на радиолюбител са посочени в приложение № 2.
Чл. 8. (1) Разрешителни за правоспособност
и опознавателни знаци на радиолюбители се
предоставят от страна на оправомощени от
комисията длъжностни лица. Опознавателни
знаци на радиолюбители и радиоклубове се
предоставят за ползване, както следва:
1. лични опознавателни знаци на радиолюбители/радиоклубове;
2. временни опознавателни знаци на радиолюбители/радиоклубове;
3. опознавателни знаци на любителски
ретранслатори, радиофарове и други видове
автоматични стационарни радиостанции;
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4. опознавателни знаци на любителски
радиопредаватели, използвани за спорта радиозасичане.
(2) Лични слушателски знаци се предоставят
за ползване на радиолюбители слушатели.
(3) Комисията за регулиране на съобщенията, наричана по-нататък „комисията“, публикува на интернет страницата си информация
за опознавателните знаци, предоставени за
ползване на радиолюбители, радиоклубове и
радиолюбители слушатели, която включва:
1. данни за опознавателен знак;
2. за физически лица – радиолюбителски
клас;
3. за юридически лица и еднолични търгов
ци (радиоклубове) – наименование (фирма),
седалище и адрес на управление, опознавателен
знак на отговорника;
4. за автоматични любителски радиостанции – опознавателен знак на отговорника.
Чл. 9. Срокът на действие на опознавателен знак, предоставен за ползване на радиолюбител, не се ограничава във времето,
освен в случаите на предоставен временен
опознавателен знак или опознавателен знак,
предоставен на радиолюбител чужденец.
Чл. 10. Условията и редът за предоставяне
на опознавателни знаци са посочени в приложение № 3.
Чл. 11. За полагане на изпит за придобиване правоспособност на радиолюбител, за
предоставяне за ползване на опознавателен
знак, за издаване на документи на чужд език
(HAREC и/или CEPT), както и за издаване/
преиздаване на разрешително за правоспособност на радиолюбител до комисията се
подава заявление по образец, публикуван на
интернет страницата на комисията.
Чл. 12. (1) Заявителите заплащат еднократни такси за административни услуги съгласно
Тарифата за таксите, които се събират от
Комисията за регулиране на съобщенията по
Закона за електронните съобщения.
(2) За предоставяне за ползване на опознавателен знак на радиолюбител или любителски
радиоклуб не се дължи административна такса.
Чл. 13. До радиолюбителите могат да бъдат
отправяни обосновани писмени искания за
предоставяне на информация по реда, предвиден в Закона за електронните съобщения.
Раздел II
Условия за ползване и технически характерис
тики на радиосъоръженията от любителска
радиослужба
Чл. 14. Използването на радиосъоръжения
от любителска радиослужба е само според
класа на разрешителното за правоспособност
на радиолюбителя с мощностите, в радиочестотните ленти и с класовете на излъчване,
посочени в приложение № 1.
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Чл. 15. При използването на радиочестотния спектър се спазват действащите в Република България стандарти и стандартизационни
документи, приложими за радиосъоръженията
по чл. 1.
Чл. 16. Радиолюбител ят има право да
изгражда и да използва любителска радиостанция.
Чл. 17. При започване и завършване на
всяка любителска радиовръзка радиолюбителят предава опознавателния си знак.
Чл. 18. (1) Любителските ретранслатори,
радиофарове и другите видове автоматични
радиостанции предават автоматично опознавателния си знак.
(2) Любителските радиофарове предават автоматично и местонахождението си (локатор).
Чл. 19. При използване на любителска
радиостанция извън постоянния си адрес
радиолюбителят предава след опознавателния
си знак под дробна черта:
1. цифрата „1“ за Южна България (първа
зона) или цифрата „2“ за Северна България
(втора зона) – за временна работа от друго
населено място, ако радиостанцията се захранва от електрическата мрежа на временното
местопребиваване;
2. буквата „П“ или думата „портативна“
(при телефония) – за работа с подвижна носима любителска радиостанция;
3. буквата „М“ или думата „мобилна“ (при
телефония) – за работа от сухопътно превозно
средство;
4. буквите „ММ“ или думите „морска мобилна“ (при телефония) – за работа от борда
на плавателен съд;
5. буквите „АМ“ или думата „авиомобилна“ (при телефония) – за работа от борда на
въздухоплавателно средство;
6. изискванията на този член не са задължителни при участие в радиолюбителски
състезания.
Чл. 20. При работа на телефония се ползва
международната фонетична азбука съгласно
приложение № 4. Поясняващи думи на български език са допустими само при радиовръзки
между български радиолюбители.
Чл. 21. Радиолюбител ят има право да
работи на клубна любителска радиостанция,
като спазва изискванията, посочени в приложение № 1.
Чл. 22. (1) Лице, което не притежава разрешително за правоспособност на радиолюбител или хармонизирано радиолюбителско
свидетелство (HAREC), има право да работи
на клубна любителска радиостанция в присъствието на отговорника на радиостанцията
и под ръководството на радиолюбител клас 1.
(2) Радиовръзките по ал. 1 могат да се установяват между любителски радиостанции,
намиращи се на територията на Република
България, както и с любителски радиостанции
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на територията на държави, с които Република
България има сключени двустранни споразумения, или на територията на държави, в
които това не е забранено.
Чл. 23. Радиолюбителят е длъжен:
1. да не осъществява електронни съобщения по търговски начин чрез любителска
радиостанция;
2. да не излъчва носеща честота, сигнали
или съобщения, ако не се е идентифицирал
посредством опознавателния си знак, както
и да не използва за целта чужди, недействителни или съкратени опознавателни знаци;
3. да не предава заблуждаващи сигнали за
бедствие и/или други извънредни обстоятелства и други сигнали със сходно съдържание;
4. да не използва шифър и кодове (условен
език), цифри, думи или съкращения, които
нямат общоизвестен смисъл.
Ч л. 24. Ра диолюби т ел я т не т рябва да
ограничава или възпрепятства по какъвто
и да е начин използването на любителските
ретранслатори, радиофарове и други видове
автоматични радиостанции.
Чл. 25. Инсталирането и използването на
любителска радиостанция от борда на плавателен съд или въздухоплавателно средство се
извършва само със съгласието на съответния
капитан (командир).
Чл. 26. (1) При използването на радиочестотния спектър трябва да се спазват нормите и изискванията за защита на населението
от вредното въздействие на електромагнитни
полета в съответствие с Наредба № 9 от
14 март 1991 г. за пределно допустими нива
на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни
зони около излъчващи обекти.
(2) Радиолюбителят трябва да предприеме
мерки за намаляване до минимум на риска
за населението от вредните електромагнитни
полета и излъчвания, като разполага електронните съобщителни устройства на такива
места, където населението ще бъде най-малко
изложено на вредни излъчвания.
(3) В случай че електромагнитните излъчвания, вследствие експлоатацията на електронните съобщителни устройства, превишат
определените в съответните стандарти гранични стойности, радиолюбителят се задължава
да ги приведе в съответствие възможно найбързо или ако това е невъзможно, да спрат
използването на засегнатите устройства.
(4) При възникване на проблем, свързан с
електромагнитната съвместимост, радиолюбителят прави за своя сметка съответните
промени в местоположението и параметрите
на електронните съобщителни устройства,
предписани от оправомощени слу ж ители
по чл. 312, ал. 1 от Закона за електронните
съобщения.
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Чл. 27. (1) Използването на любителската
радиостанция не трябва да причинява смущения на други радиосъоръжения и на други
електронни съобщителни мрежи за собствени
нужди, отговарящи на съответните стандарти.
(2) Радиолюбителят не трябва да предизвиква смущения на зает радиочестотен канал
(честота) от любителската радиослужба.
Чл. 28. Радиолюбителят трябва да изгражда, инсталира и поддържа антените и свързващите линии на любителската радиостанция
по такъв начин, че минималното разстояние
между съставните им части вътре в сградите
и която и да е част от съществуващите електронни съобщителни устройства да бъде не
по-малко от 1 метър. По-къси разстояния се
допускат за екранирани линии, ако се гарантира работа без взаимно смущение.
Чл. 29. Не се допуска свързване на заземителните проводници на любителските
радиостанции с електронни съобщителни
устройства.
Чл. 30. Използваните технически средства
от радиолюбителя трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. лентата на модулиращите звукови честоти
да бъде в обхвата от 0,3 до 3 kHz;
2. максимално допустимата широчина на
честотната лента за различните класове на излъчване да не превишава следните стойности:
– телеграфия с незатихващи колебания,
код на Морз (CW) – 100 Hz;
– двулентова телефони я с амплит удна
модулация (AM) – 6 kHz;
– еднолентова телефони я с амплит удна модулация и потисната носеща честота
(SSB) – 2,7 kHz;
3. максималната честотна девиация при
класове на излъчване с честотна модулация
(FM) да не превишава:
– за честоти под 30 MHz – ± 3 kHz;
– за честоти от 30 до 440 MHz – ± 5 kHz;
– за честоти над 440 MHz – в зависимост
от техническите спецификации на радиосъоръжението и съответните стандарти;
4. любителската радиостанция да има възможност за настройка на радиопредавателя
при изключен краен усилвател на мощност,
при използване на еквивалентна антена или
по друг начин, гарантиращ минимални нежелани излъчвания;
5. страничните излъчвания на радиопредавателя на любителската радиостанция да
бъдат не по-големи от:
– за предаватели с работни честоти, пониски от 30 МHz, включително SSB – минус
(43 + 10 log (PEP) dB или минус 50 dB (спрямо върховата мощност), което е по-малко
ограничаващо; PEP е върховата мощност на
входа на антената;
– за еднолентова телефония с амплитудна
модулация и потисната носеща честота (SSB)
от подвижна радиостанция – минус 43 dB
(спрямо върховата мощност);
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– за предаватели с работни честоти над
30 МHz – минус (43 + 10 log (P) или минус
70 dBc (децибели спрямо немодулирана носеща), което е по-малко ограничаващо; Р е
средна мощност;
6. измерването на страничните излъчвания
по т. 5 се извършва при следните условия:
– за честоти от 9 kHz до 150 kHz измервателната честотна лента е 1 kHz;
– за честоти от 150 kHz до 30 МHz измервателната честотна лента е 10 kHz;
– за честоти от 30 МHz до 1 GHz измервателната честотна лента е 100 kHz;
– за честоти над 1 GHz измервателната
честотна лента е 1 MHz.
Чл. 31. (1) Използването на радиосъоръжения от любителска радиослужба, които се предоставят на пазара, трябва да е в съответствие
с изискванията на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
радиосъоръжения, Наредбата за съществените
изисквания и оценяване на съответствието за
електромагнитна съвместимост и Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на електрически съоръжения,
предназначени за използване в определени
граници на напрежението.
(2) Радиосъоръженията от любителска радиослужба, които се предоставят на пазара,
трябва да отговарят на изискванията на БДС
EN 301 783.
Раздел III
Отнемане на разрешително за правоспособ
ност на радиолюбител и/или на опознавател
ни знаци, предоставени на радиолюбител/
радиоклуб
Чл. 32. При първо нарушение на тези правила, установено с влязло в сила наказателно
постановление, се изпраща предупредително писмо до радиолюбителя/радиоклуба, с
което уведомяват, че при второ нарушение,
извършено при условията на чл. 33, ал. 1,
т. 1, разрешителното за правоспособност и/
или предоставените опознавателни знаци ще
бъдат отнети.
Чл. 33. Издадено разрешително за правоспособност на радиолюбител и/или предоставени опознавателни знаци се отнемат в
следните случаи:
1. при установено с влязло в сила наказателно постановление нарушение на тези
правила, извършено в едногодишен срок от
влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за
нарушението по чл. 32;
2. когато радиолюбителят/радиоклубът не
използва радиочестотния спектър, предоставен
за осъществяване на електронни съобщения
чрез радиосъоръжения от любителска радио
служба по предназначението, определено в
чл. 3 от тези правила;
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3. при липса на отговорник на любителски
автоматични радиостанции и/или к лубни
радиостанции;
4. по мо т иви ра но п исмено иска не на
компетентен орган при установени действия
на радиолюбителя, които застрашават националната сигурност при осъществяване на
електронни съобщения чрез радиосъоръжения
от любителска радиослужба.
Чл. 34. Отнемането на издадено разрешително за правоспособност на радиолюбител
и/или предоставени опознавателни знаци се
извършва от оправомощени от комисията
длъжностни лица.
Чл. 35. Разрешително за правоспособност
на радиолюбител и/или опознавателен знак
се отнема при наличие на предпоставките по
чл. 33, т. 1 – 3 след предварително писмено
уведомяване на радиолюбителя/радиоклуба,
като изрично се посочват конкретните основания и мотиви. В случаите по чл. 33, т. 4
разрешително и/или опознавателен знак се
отнема незабавно, без да се изпраща уведомление до радиолюбителя/радиоклуба.
Чл. 36. В случаите по чл. 33, т. 1 – 3 с
уведомлението по чл. 32 се дава срок на радиолюбителя/радиоклуба, не по-кратък от 30
дни, за становище.
Чл. 37. (1) Предоставените опознавателни
знаци на лице, чието разрешително за правоспособност на радиолюбител е отнето, се
освобождават от датата на получаване на уведомленето за отнемането на разрешителното.
(2) Предоставените опознавателни знаци
на радиоклуб, чийто клубен знак е отнет, се
освобождават от датата на получаване на
уведомлението за отнемането на знака.
Чл. 38. Лице, чието разрешително за правоспособност на радиолюбител е отнето, може
да се яви отново на изпит за придобиване на
радиолюбителския клас, който е притежавал,
не по-рано от 12 месеца от изтичане на срока
по чл. 37, ал. 1.
Чл. 39. В случаите по чл. 33, т. 1 – 4 радиоклуб може да подаде заявление за предоставяне
на нов опознавателен знак не по-рано от 12
месеца от изтичане на срока по чл. 37, ал. 2.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. „Любителска радиостанция“ е радиосъобщително средство, което се състои от
една или няколко радиопредавателни или
радиоприемни апаратури или комбинация
от тях, включително антенно-фидерни системи и спомагателни устройства, и може да
се използва за осъществяване на електронни
съобщения поне в един от обхватите съгласно
приложение № 1.
2. „Стационарна радиостанция“ е радиостанция, която е инсталирана и работи от
точно определено географско местоположение.

ВЕСТНИК

БРОЙ 35

3. „Подви ж на радиостанци я“ е радиостанция, която може да бъде премествана и
да работи от точки с различно географско
местоположение или в движение.
4. „Подвижна возима радиостанция“ е
подвижна радиостанция, която може да бъде
инсталирана на превозно средство и е предназначена за работа от място или по време
на движение.
5. „Подвижна носима радиостанция“ е
подвижна радиостанция, която може да бъде
носена и обслужвана от едно лице и е предназначена за работа от място или по време
на движение.
6. „Максимална мощност на изхода на
предавателя“ се изразява с върхова мощност.
7. „Върхова мощност“ е средната мощност,
подадена от предавателя към фидера на антената в продължение на един радиочестотен
период, съответстваща на максималната амплитуда на обвивката на модулирания сигнал
при нормални условия на работа.
8. „Средна мощност“ е мощността, подадена от предавателя към фидера на антената
за достатъчно продължителен интервал от
време при нормални условия на работа.
9. „Любителски радиовръзки“ са радио
връзк ите, установени меж д у любителск и
радиостанции.
10. „Любителски радиоклуб“ е сдружение на
лица с радиолюбителска правоспособност за
осъществяване на електронни съобщения чрез
радиосъоръжения от любителска радиослужба,
вписано в регистъра за юридическите лица с
нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, или
принадлежащо към организация, учреждение,
ведомство или други субекти – юридически
лица или еднолични търговци.
11. „Любителски ретранслатор“ (аналогов,
цифров) е автоматична любителска стационарна радиостанция или автоматична любителска радиостанция, монтирана на балони и
спътници, която се използва като междинна
за приемане, преобразуване и препредаване
на сигнали, излъчени от любителски радиостанции.
12. „Любителски радиофар“ е автоматично предаваща стационарна радиостанци я
или автоматично предаваща радиостанция,
монтирана на балони и спътници, с малка
мощност, работеща непрекъснато в дадена
любителска честотна лента и определена
фиксирана честота.
13. „Радиолюбителско състезание“ е спортна
електронна съобщителна дейност чрез радио
съоръжения от любителска радиослужба,
която протича в предварително определен
интервал от време, през който любителските радиовръзки се провеждат по определени
спортни правила и критерии.
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14. „Поясняваща дума“ е дума от международната фонетична азбука, с която се пояснява
съответната буква при работа на телефония.
15. „E.i.r.p.“ е еквивалентна изотропно
излъчена мощност.
16. „Клубна любителска радиостанция“ е
любителска радиостанция, която се използва
за осъществяване на електронни съобщения
от любителски радиоклуб.
17. „Телеграфия“ е форма на осъществяване на електронни съобщения, при която
информацията се представя чрез използване
на кода на Морз.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Правилата са приети с Решение № 135
от 20.04.2022 г. на Комисията за регулиране
на съобщенията на основание чл. 66а, ал. 3
от Закона за електронните съобщения.
§ 3. Тех ни ческ и те изиск вани я за осъществяване на електронни съобщения чрез
радиосъоръжения от любителската радиослужба (обн., ДВ, бр. 88 от 2007 г.; посл. изм.,
бр. 3 от 2018 г.), приети с Решение № 559 от
21 декември 2018 г. на КРС, се отменят.
§ 4. Опознавателните знаци, предоставени
с удостоверенията по Обща лицензия № 207
от 1999 г. за осъществяване на далекосъобщителна дейност за собствени нужди за целите
на любителската радиослужба и по Обща
лицензия № 207 от 2004 г. за осъществяване
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на далекосъобщения чрез радиосъоръжения
от любителската радиослужба, както и предоставени по реда на отменените технически
изисквания, запазват своето действие.
§ 5. Издадените до влизането в сила на
тези правила разрешителни за правоспособност на радиооператор – любител запазват
своето действие.
§ 6. Издадените до влизането в сила на
тези правила свидетелства за радиолюбителски клас и разрешителни за радиолюбителска
правоспособност запазват своето действие,
като се приравняват на разрешителните за
правоспособност на радиолюбител, както
следва:
1. свидетелствата за радиолюбителски клас
А, В и С се приравняват на разрешително за
правоспособност на радиолюбител клас 1;
2. свидетелството за радиолюбителски клас
D се приравнява на разрешително за правоспособност на радиолюбител клас 2;
3. разрешителното за радиолюбителска
правоспособност клас 2 се приравнява на
разрешително за правоспособност на радиолюбител клас 1;
4. разрешителното за радиолюбителска
правоспособност клас 3 се приравнява на
разрешително за правоспособност на радиолюбител клас 2.
Председател:
Иван Димитров
Приложение № 1
към чл. 4

Радиочестотен спектър за работа на радиосъоръжения от любителска радиослужба, разрешени
максимални мощности и класове на излъчване на любителските радиостанции
Начин на ползване
съгласно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър
(П – първична основа,
В – вторична основа)

Радиолюбителски
клас

Максимална
мощност на
изхода на
предавателя

135,7 – 137,8 kHz

В

1

1 W

А1А

а)

472 – 479 kHz

В

1

1 W

А1А

а) б)

1810 – 1850 kHz

П

1

100 W

A1A, J3E

в) г)

1850 – 2000 kHz

В

1

10 W

A1A, J3E

-

3500 – 3800 kHz

П

1

350 W

Всички класове на изв)
лъчване

5250 – 5450 kHz

В

1

100 W

Всички класове на изд)
лъчване

7000 – 7200 kHz

П

1

350 W

Всички класове на изв) г) е)
лъчване

10100 – 10150 kHz

В

1

350 W

А1А
J2 (A, B, C, D)

14000 – 14350 kHz

П

1

350 W

Всички класове на изв) г) е)
лъчване

Радиочестотна
лента

Клас на излъчване

Допълнителни
условия

-
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Радиочестотна
лента

Начин на ползване
съгласно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър
(П – първична основа,
В – вторична основа)

Радиолюбителски
клас

Максимална
мощност на
изхода на
предавателя

18068 – 18168 kHz

П

1

350 W

Всички класове на изв) е)
лъчване

21000 – 21450 kHz

П

1

350 W

Всички класове на изв) г) е)
лъчване

24890 – 24990 kHz

П

1

350 W

Всички класове на изв) е)
лъчване

28 – 29,70 MHz

П

1

350 W

Всички класове на изв) г) е)
лъчване

50 – 50,9625 MHz

В

1

100 W

Всички класове на изж)
лъчване

51,5125 – 51,5375
MHz

В

1

100 W

Всички класове на изж)
лъчване

70 – 70,50 MHz

В

1

50 W

A1 (A, B, C, D);
J3 (C, E, F)

144 – 146 MHz

П

1

150 W

Всички класове на изв) е)
лъчване

144 – 146 MHz

П

2

5 W

430 – 440 MHz

П

1

100 W

430 – 440 MHz

П

2

5 W

А3Е, F2D, F3E, J3E

1240 – 1300 MHz

В

1

50 W

Всички класове на излъчване

2300 – 2450 MHz

В

1

5 W

Всички класове на изе)
лъчване

3400 – 3500 MHz

В

1

5 W

Всички класове на излъчване

5650 – 5850 MHz

В

1

5 W

Всички класове на изе) з)
лъчване

10 – 10,50 GHz

В

1

1 W

Всички класове на изе)
лъчване

24 – 24,05 GHz

П

1

1 W

Всички класове на изе)
лъчване

24,05 – 24,25 GHz

В

1

1 W

Всички класове на излъчване

47 – 47,20 GHz

П

1

1 W

Всички класове на изе)
лъчване

75,50 – 77,50 GHz

В

1

1 W

Всички класове на изе)
лъчване

77,50 – 78 GHz

П

1

1 W

Всички класове на изе)
лъчване

78 – 81,50 GHz

В

1

1 W

Всички класове на изе)
лъчване

122,25 – 123 GHz

В

1

1 W

Всички класове на излъчване

134 – 136 GHz

П

1

1 W

Всички класове на изе)
лъчване

Клас на излъчване

А3Е, F2D, F3E, J3E

Допълнителни
условия

-

е)

Всички класове на изв) е)
лъчване
е)
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Начин на ползване
съгласно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър
(П – първична основа,
В – вторична основа)

Радиолюбителски
клас

Максимална
мощност на
изхода на
предавателя

136 – 141 GHz

В

1

1 W

Всички класове на изе)
лъчване

241 – 248 GHz

В

1

1 W

Всички класове на изе)
лъчване

248 – 250 GHz

П

1

1 W

Всички класове на изе)
лъчване

Радиочестотна
лента

Допълнителни условия:
а) 1 W е.i.r.p.;
б) в радиочестотна лента 472 – 479 kHz станциите на радиолюбителската радиослужба не
трябва да причиняват вредни радиосмущения
на станциите на въздушната радионавигация
или да изискват защита от тях; не трябва да
се причиняват вредни радиосмущения на
радиочестота 490 kHz;
в) при участие в радиолюбителски състезания и за експериментални цели (връзки чрез
отражение от Луната, метеорни следи и др.)
в радиочестотните ленти:
1810 – 1850 kHz
3500 – 3800 kHz
7000 – 7200 kHz
14000 – 14350 kHz
18068 – 18168 kHz
21000 – 21450 kHz
24890 – 24990 kHz
28 – 29,70 MHz
144 – 146 MHz
430 – 433,05 MHz,
може да се използва радиопредавател с изходна мощност до 1000 W в стационарен режим
на работа от радиолюбители, притежаващи
радиолюбителски клас 1 и стаж минимум 5
години, както и от радиоклубове; за целта
радиолюбителят/радиоклубът предоставя на
комисията данни за използваната любителска
радиостанция;
г) при участие в радиолюбителски състезания в радиочестотните ленти:
1810 – 1850 kHz
7000 – 7200 kHz
14000 – 14350 kHz
21000 – 21450 kHz
28 – 29,70 MHz,
може да се използва радиопредавател с изходна мощност до 1500 W в стационарен режим
на работа от радиолюбители, притежаващи
радиолюбителски клас 1 и стаж минимум 5
години, както и от радиоклубове; за целта
радиолюбителят/радиоклубът предоставя на
комисията данни за използваната любителска
радиостанция;

Клас на излъчване

Допълнителни
условия

д) еквивалентната изотропно излъчена
мощност (е.i.r.p.) на станциите от любителска
радиослужба, използващи радиочестотна лента
5351,5 – 5366,5 kHz, не трябва да превишава
15 W;
е) радиочестотните ленти:
7000 – 7100 kHz
14000 – 14250 kHz
18068 – 18168 kHz
21000 – 21450 kHz
24890 – 24990 kHz
28 – 29,70 MHz
144 – 146 MHz
434,79 – 438 MHz
2400 – 2450 MHz
5650 – 5725 MHz
5830 – 5850 MHz
10,45 – 10,50 GHz
24 – 24,05 GHz
47 – 47,20 GHz
75,50 – 81,50 GHz
134 – 141 GHz
241 – 250 GHz,
могат да се използват и от радиосъоръжения от
любителска спътникова радиослужба съгласно
изискванията за любителска радиослужба;
ж) радиочестотни ленти 50 – 50,9625 MHz
и 51,5125 – 51,5375 MHz се използват на
втори чна основа; ра диочестот ната лен та
51,5125 – 51,5375 MHz се използва само в
стационарен режим на работа; станциите, работещи в любителска радиослужба, не трябва
да причиняват вредни смущения или да претендират за защита от радари за профилиране
на вятъра (wind profiler radars), работещи в
радиослужба радиолокация;
з) в радиочестотна лента 5650 – 5670 MHz
любителската спътникова радиослужба може
да работи, при условие че не причинява
вредни смущения на другите радиослужби,
работещи в този честотен обхват; всякакви
вредни смущения от станции в любителска
спътникова радиослужба трябва да бъдат отстранявани незабавно; използването на тази
лента от любителска спътникова радиослужба
е ограничено до посоката Земя – Kосмос.
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Забележки:
1. „Радиочестотна лента“ включва целия
полезен спектър на сигнала.
2. В радиочестотните ленти, където любителската радиослужба е на вторична основа,
излъчваната мощност е съгласно приложението само ако не причинява смущения на
радиослужбите на първична основа.
3. Когато е посочено, че са възможни
„всички класове на излъчване“, е необходимо
класовете на излъчване да бъдат съобразени
с разпределението, направено от Международния радиолюбителски съюз (International
Amateur Radio Union – IARU).
4. При използване на подвижна возима
радиостанция и за любителски радиофарове
максималната разрешена мощност се определя
съгласно таблицата по-горе, но не може да
надвишава 50 W.
5. При използване на подвижна носима
радиостанция максималната разрешена мощност се определя съгласно таблицата по-горе,
но не може да надвишава 10 W.
6. За любителски ретранслатори изискванията са следните:
Радиочестотна
лента

Максимална
мощност на
изхода на
предавателя

29500 – 29700 kHz

100 W

144 – 146 MHz
430 – 440 MHz
1240 – 1300 MHz

50 W
10 W

Клас на
излъчване
Съгласно
разпределението
на IARU

7. За любителски предаватели за спорта
радиозасичане изискванията са следните:
Радиочестотна
лента
3510 – 3600 kHz
144 – 145 MHz

Максимална
мощност на
изхода на
предавателя

Клас на
излъчване

5 W

А1А

1,5 W

А2А

Приложение № 2
към чл. 7
Условия и ред за придобиване на правоспо
собност на радиолюбител
1. Българските радиолюбители в зависимост
от тяхната теоретична и практическа подготовка се класифицират в два радиолюбителски
класа: клас 1 – еквивалентен на СЕРТ лиценз,
и клас 2 – национален клас. Лицата, упражняващи само радиолюбителска слушателска
дейност, са радиолюбители слушатели.
2. Разрешително за правоспособност на
радиолюбител за съответния радиолюбителски
клас и/или хармонизирано радиолюбителско
свидетелство (HAREC) по Препоръка T/R
61-02 на Европейската конференция по пощи

ВЕСТНИК
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и да лекосъобщени я (СЕРТ) се издава от
оправомощените от комисията длъжностни
лица в 30-дневен срок след успешно полагане
на изпит по:
2.1. електротехника и радиотехника;
2.2. кодове и радиолюбителски съкращения,
правила и процедури при осъществяване на
радиолюбителски връзки;
2.3. нормативна уредба – Радиорегламента
на ITU, Закон за електронните съобщения и
тези правила.
3. Изпитът по т. 2 е писмен и се провежда на
тестови принцип по програма, съответстваща
на Препоръка T/R 61-02 на CEPT.
3.1. Всеки тест съдържа 60 въпроса.
3.2. Изпитът се счита за успешно положен,
ако кандидатът е отговорил правилно на не
по-малко от 48 въпроса.
4. Радиолюбителите повишават квалификацията си, започвайки от клас 2.
4.1. Лице, придобило разрешително за правоспособност на радиолюбител за клас 2, има
право да кандидатства за клас 1 на следващия
или всеки по-следващ изпит, насрочен от КРС.
5. Изпитите се провеждат от изпитна комисия, назначена от председателя на КРС.
5.1. Изпитната комисия има следния състав:
– двама представители на КРС, единият от
които е председател на изпитната комисия;
– един член – радиолюбител с разрешително за правоспособност на радиолюбител – клас 1.
5.2. Изпитите се провеждат по график и на
места, определени от председателя на КРС.
5.3. За резултатите от изпита изпитната
комисия съставя протокол, който се утвърждава от председателя на КРС.
5.4. Писмените работи по т. 3 се съхраняват
от КРС в продължение на една година.
6. Кандидат за полагане на изпит е всяко
физическо лице, което е:
а) на възраст до 14 години (за изпит за
клас 2); на възраст над 14 години (за изпит
за клас 1 и клас 2);
б) подало заявление по образец и придружаващите го документи – не по-късно от 2
дни преди обявената дата на изпита; за лицата
до 14 години заявлението се подава от името
на родител или попечител, а за лицата от 14
до 18 години – с писмено съгласие на родител
или попечител;
в) заплатило административна такса.
6.1. Когато кандидатът не се яви на посочената от него в заявлението дата, има
възможност да го направи на всяка следваща
обявена дата за изпит, но не по-късно от две
години от подаване на заявлението.
7. Разрешително за правоспособност на
радиолюбител – чужденец с разрешение за
пребиваване за повече от три месеца в Репуб
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лика България, се издава в 30-дневен срок
след подадено за явление по образец при
следните условия:
а) лицето притежава хармонизирано радиолюбителско свидетелство (H A R EC) в
съответствие с Препоръка T/R 61-02 на СЕРТ;
б) квалификацията на радиолюбителя съответства на изискванията за радиолюбителски
клас по тези правила.
8. Радиолюбител – чужденец, пребиваващ
на територията на Република България до
три месеца, може да осъществява електронни
съобщения от територията на Република България, като предават LZ и под дробна черта
личния си опознавателен знак, при условие че:
а) радиолюбителят притежава CEPT лицензия в съответствие с Препоръка T/R 61-01
на СЕРТ, или
б) след подаване на заявлението КРС е
удостоверила, че квалификацията на радио
любителя съответства на изискванията за
радиолюбителски клас по тези правила.
9. Документ за правоспособност на радио
любител се преиздава в 30-дневен срок от
подаване на заявление по образец в следните
случаи:
а) при изявено желание от радиолюбителя
при условията на § 6 от ПЗР на тези правила;
б) при загубване, кражба, повреждане или
унищожаване;
в) при промяна в идентификационните
данни на радиолюбителя;
г) при подмяна на стар образец на разрешителното с нов;
д) при смяна на личен опознавателен знак.
9.1. При преиздаване по т. 9, букви „в“,
„г“ и „д“ предходният документ се връща на
комисията.
10. В 30-дневен срок от подаване на заявление по образец се издава на притежатели
на разрешителни за правоспособност на радиолюбител клас 1:
10.1. хармон изи ра но ра д иол юби т елско
свидетелство (H A R EC) в съответствие с
Препоръка T/R 61-02 на СЕРТ;
10.2. СЕРТ лицензия в съответствие с Препоръка T/R 61-01 на СЕРТ за осъществяване на
електронни съобщения чрез радиосъоръжения
от любителската радиослужба при временен
престой в страните, присъединили се към
тази препоръка.
11. Заявлението се подава на български
език и съдържа:
а) идентификационни данни на заявителя – три имена, единен граждански номер (за
чужденците – личен номер), постоянен адрес
и данни за контакт: адрес за кореспонденция,
електронна поща и телефонен номер на заявителя; в случаите на подаване на заявление
за лица до 14 години заявлението съдържа
и идентификационните данни на тези лица;
б) данни за опознавателен знак.
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11.1. Към заявлението се прилагат:
а) писмено съгласие на родител или попечител (за лица от 14 до 18 години);
б) копие на разрешително за правоспособност на радиолюбител (изисква се, когато
разрешителното не е издадено от КРС);
в) копие на хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC) в съответствие с
Препоръка T/R 61-02 на СЕРТ или преведен
на български език и легализиран документ за
радиолюбителски клас ведно с преведена на
български език и легализирана национална
радиолюбителска лицензия (изисква се за
радиолюбители – чужденци);
г) копие на документ, удостоверяващ пребиваване в Република България (изисква се
за радиолюбители – чужденци).
12. Разрешителното за правоспособност на
радиолюбител съдържа:
а) номер и дата на издаване;
б) идентификационни данни – три имена
и единен граждански номер, съответно личен
номер на чужденец;
в) радиолюбителски клас;
г) личен опознавателен знак.
Приложение № 3
към чл. 10
Условия и ред за предоставяне на опознава
телни знаци
1. Личните опознавателни знаци се състоят
от буквите (националния префикс) LZ и една
цифра, следвана от две или три букви от латинската азбука (суфикс). За Южна България
(първа зона) се използват цифрите 1, 3, 5, 7
и 9, а за Северна България (втора зона) – 2,
4, 6 и 8.
1.1. Лични опознавателни знаци с трибуквен суфикс се предоставят с цифрите 1, 2, 3
и 4 след националния префикс. На всеки 10
години се извършва анализ относно необходимостта от предоставяне за ползване на знаци
с останалите цифри (5 – 9).
1.2. Лични опознавателни знаци с двубуквен суфикс се предоставят на радиолюбители
клас 1 при изрично тяхно искане.
1.3. За суфикса в личния опознавателен
знак на клубните любителски радиостанции
се определя комбинация от три букви на латинската азбука от К АА до КZZ.
2. Опознавателните знаци на любителски
ретранслатори, радиофарове и на други видове
автоматични любителски стационарни радиостанции се състоят от буквите (националния
префикс) LZ и цифрата 0, следвана от три
букви от латинската азбука.
3. Временни опознавателни знаци се предоставят във връзка с честване на бележити
дати, експедиции, участие в международни
радиолюбителски състезания и други подобни
събития. След буквите (националния префикс)
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LZ временните опознавателни знаци могат
да се състоят от една или повече цифри и от
една или повече букви.
3.1. Опознавателни знаци с формат LZ +
една цифра (от 0 до 9) + една буква от латинската азбука се предоставят за участие в
международни радиолюбителски състезания.
3.2. Опознавателни знаци, започващи с
LZ0 и две букви от латинската азбука, се
предоставят на радиоклубове за ползване
като временни опознавателни знаци при организиране на радиолюбителски състезания.
3.3. Знаците, използвани за участие в радиолюбителски състезания, се предоставят
за ползване за срок 5 години. Знаците, използвани във връзка с честване на бележити
дати, участие в експедиции и други подобни
събития, се предоставят за ползване за срока
на събитието, но не по-дълъг от една календарна година.
3.4. Опознавателните знаци по т. 1 не се
предоставят като временни опознавателни
знаци.
4. Личните слушателски знаци се състоят
от буквите (националния префикс) LZ, една
цифра, тире и трицифрен пореден номер.
Цифрата след LZ се формира съгласно т. 1.
5. Опознавателни знаци MO, MOE, MOI,
MOS, MOH и MO5 се предоставят на любителски радиопредаватели, използвани за спорта
радиозасичане. Опознавателните знаци се
предават автоматично на телеграфия.
6. Лични опознавателни знаци на радиолюбители – чужденци, се предоставят съгласно
т. 1 за поискания от тях срок, но не по-дълъг от периода на пребиваването им, при
спазване на изискванията, посочени в т. 7 от
приложение № 2.
7. Не се предоставят комбинации, които
могат да се объркат със сигнали за бедствие
или други от подобен характер, както и комбинации, които са запазени за съкращения,
използвани в радиокомуникациите, съгласно
т. 19.46 от Радиорегламента на ITU и такива,
които са неприемливи за ползване.
8. В случаите по т. 1, 3.1 и 4 един радиолюбител или радиоклуб може да притежава
само един опознавателен знак.
9. Опознавателни знаци се предоставят в
30-дневен срок от подаването на заявление
по образец съгласно т. 11 от приложение № 2.
9.1. Опознавателен знак се предоставя за
ползване на първия по време заявител, който
е подал писмено искане. При предоставяне
на временен знак за участие в радиолюбителски състезания предимство има последният
ползвател на знака, при условие че е заявил
желание за ползването му в 30-дневен срок
от изтичането на срока на действие на знака.
9.2. Опознавателен знак на радиоклуб може
да бъде предоставен за ползване на всяко юридическо лице или физическо лице – едноличен
търговец, което е определило отговорник на
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радиоклуба – лице, навършило 18 години и
притежаващо разрешително за правоспособност на радиолюбител клас 1.
9.3. Опознавателен знак на ретранслатор/
радиофар или на друг вид автоматична любителска радиостанция може да бъде предоставен
за ползване, ако отговорникът е лице, навършило 18 години и притежаващо разрешително
за правоспособност на радиолюбител клас 1.
9.4. При подаване на заявление за опознавателен знак на радиоклуб, ретранслатор/
радиофар или на друг вид автоматична любителска станция заявителят посочва данни
за съответната любителска станция.
9.5. При подаване на заявление за опоз
навателен знак на радиок л уб за явител ят
посочва лицето, определено за отговорник
на радиоклуба.
9.6. Личен опознавателен знак се предоставя, като се вписва в разрешителното за
правоспособност на радиолюбител.
9.7. Опознавателни знаци, различни от
посочените в т. 9.6, се предоставят с писмо.
10. Опознавателен знак се освобождава в
следните случаи:
а) при отказ от страна на притежателя, за
което се подава писмено заявление, придружено от оригинала на документа, с който е
предоставен съответният опознавателен знак;
б) при прекратяване на юридическото лице;
в) при смърт на физическото лице.
11. Освободени опознавателни знаци се
предоставят при следните условия:
11.1. знаци по т. 10, буква „в“ – след изтичането на 10 години от датата на освобождаването им или от момента на освобождаването им при постъпило писмено съгласие от
наследниците;
11.2. лични знаци по т. 10, буква „а“ – след
изтичането на 5 години от датата на освобождаването им от радиолюбител или след
изтичането на 1 година от датата на освобождаването им от радиоклуб, с изключение на
случаите, в които предишните ползватели са
изразили своето съгласие да се предоставят
от датата на тяхното освобождаване;
11.3. лични опознавателни знаци по т. 10,
буква „а“ – от датата на освобождаването им,
когато притежателят на опознавателния знак
декларира, че знакът не е използван;
11.4. временни опознавателни знаци и
опознавателни знаци на любителски автоматични радиостанции – от датата на освобождаването им;
11.5. при обосновано искане комисията
може да реши освободеният знак да не бъде
предоставян за по-нататъшно ползване.
12. Радиолюбителят може да откаже ползването на предоставения му личен опознавателен знак не повече от 2 пъти.
13. Изключение от т. 12 се допуска, когато при промяна на постоянния адрес на
радиолюбителя се сменя зоната, определена
в личния опознавателен знак по реда на т. 1.
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Приложение № 4
към чл. 20
Поясняваща дума

Произнасяне на
поясняващата
дума

Съответстваща
буква от
кирилицата

Поясняваща дума,
допустима само при
радиовръзка между български радиолюбители

A

ALFA

АЛФА

А

АНТОН

B

BRAVO

БРАВО

Б

БОРИС

C

CHARLIE

ЧАРЛИ

Ц

ЦВЕТАН

D

DELTA

ДЕЛТА

Д

ДИМИТЪР

E

ECHO

ЕКО

Е

ЕЛЕНА

F

FOXTROT

ФОКСТРОТ

Ф

ФИЛИП

G

GOLF

ГОЛФ

Г

ГЕОРГИ

H

HOTEL

ХОТЕЛ

Х

ХРИСТО

I

INDIA

ИНДИЯ

И

ИВАН

J

JULIETTE

ДЖУЛИЕТ

Й

ЙОРДАН

K

KILO

КИЛО

К

КИРИЛ

L

LIMA

ЛИМА

Л

ЛЮДМИЛ

Буква от
латиницата

2712

M

MIKE

МАЙК

М

МАРИЯ

N

NOVEMBER

НОВЕМБЪР

Н

НИКОЛАЙ

O

OSCAR

ОСКАР

О

ОГНЯН

P

PAPA

ПАПА

П

ПЕТЪР

Q

QUEBEC

КВЕБЕК

Щ

ЩЕРЮ

R

ROMEO

РОМЕО

Р

РУМЕН

S

SIERRA

СИЕРА

С

СТЕФАН

T

TANGO

ТАНГО

Т

ТОДОР

U

UNIFORM

ЮНИФОРМ

У

УЛЯНА

V

VICTOR

ВИКТОР

Ж

ЖИВКО

W

WHISKEY

УИСКИ

В

ВАСИЛ

X

X-RAY

ЕКСРЕЙ

Ъ

ЕР-ГОЛЯМ

Y

YANKEE

ЯНКИ

Ь

ЕР-МАЛЪК

Z

ZULU

ЗУЛУ

З

ЗАХАРИ

Ч

ЧАВДАР

Ш

ШИПКА

Ю

ЮЛИЯ

Я

ЯВОР

С Т Р.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-53
от 27 април 2022 г.
На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с § 17,
ал. 1 от Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2022 г. (обн., ДВ,
бр. 18 от 2022 г., в сила от 1.01.2022 г.), Решение
№ РД-НС-04-28 от 18.03.2022 г. (ДВ, бр. 26 от
2022 г.) и докладна записка вх. № НС-01-00-90 от
13.04.2022 г. от управителя на НЗОК Надзорният
съвет реши:
1. Приема поправка на очевидна фактичес
ка грешка в свое Решение № РД-НС-04-28 от
18.03.2022 г. в т. 2 относно датата на влизане в
сила на приетата Методика за прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост
на бюджета на НЗОК за 2022 г. за лекарствените
продукти, заплащани напълно или частично от
бюджета на НЗОК, както следва: думите „2. Методиката по т. 1 влиза в сила от 1.01.2022 г.“ да
се четат „2. Методиката по т. 1 влиза в сила от
1.04.2022 г.“.
2. Управителят на НЗОК да обнародва решение
то за поправка на допусната очевидна фактическа
грешка в Решение № РД-НС-04-28 от 18.03.2022 г.
в „Държавен вестник“.
Председател на Надзорния съвет:
В. Пандов
2748

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-272
от 4 април 2022 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
с цел опазване на вековно дърво и във връзка с
постъпило в Министерството на околната среда
и водите писмо с вх. № 05-08-616 от 18.03.2022 г.
от РИОСВ – София, нареждам:
1. Обявявам за защитени следните вековни
дървета:
1.1. Вековно дърво от вида яворолистен чинар
(Platanus acerifolia) на приблизителна възраст 100
години, с височина 22 м, обиколка в основата
3,3 м, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 68134.100.110 по кадастралната карта
и кадастралните регистри за землището на гр.
София, Столична община, област София-град,
одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по гео

дезия, картография и кадастър. Вековното дърво
е с координати X = 4731035.850 и Y = 322191.76
в координатна система БГС 2005 (кадастрална).
1.2. Вековно дърво от вида яворолистен чинар
(Platanus acerifolia) на приблизителна възраст 100
години, с височина 20 м, обиколка в основата
3,15 м, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 68134.100.110 по кадастралната карта
и кадастралните регистри за землището на гр.
София, Столична община, област София-град,
одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по гео
дезия, картография и кадастър. Вековното дърво
е с координати X = 4731035.779 и Y = 322176.923
в координатна система БГС 2005 (кадастрална).
1.3. Вековно дърво от вида яворолистен чинар
(Platanus acerifolia) на приблизителна възраст 100
години, с височина 20 м, обиколка в основата
3,60 м, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 68134.100.110 по кадастралната карта
и кадастралните регистри за землището на гр.
София, Столична община, област София-град,
одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15.06.2010 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по гео
дезия, картография и кадастър. Вековното дърво
е с координати X = 4731105.460 и Y = 322187.806
в координатна система БГС 2005 (кадастрална).
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването
на стеблото и всякакви други действия, които
биха довели до унищожаване, увреждане или
влошаване на физиологичното състояние на
дърветата.
3. Обектите да се впишат в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – София, да осигури обозначаването
на вековните дървета.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
6. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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За министър:
Т. Белев

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-12
от 25 март 2022 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-7534-19.01.2022 г.,
вх. № 09-10910 -26.01.2022 г., вх. № 09-1201828.01.2022 г., вх. № 09-12011-28.01.2022 г. и вх.
№ 09-10323-25.01.2022 г. от СГК К – Бу ргас, и
приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-
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20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам
изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:
I. С. Александрово, EK ATTE 00271, община
Поморие, одобрени със Заповед № РД-18-1307
от 17.07.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 00271.3.145:
площ: 287 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00271.6.265:
площ: 60 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00271.6.266:
площ: 1487 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00271.6.267:
площ: 158 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00271.6.268:
площ: 354 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00271.7.161:
площ: 351 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 00271.3.133:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 24 787 кв. м, площ след промяната: 24 088 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.3.134:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 19 758 кв. м,
площ след промяната: 19 284 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.3.136:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 28 880 кв. м, площ след промяната: 28 130 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.6.1:
нива, собственост на Дена Тончева Жекова, Райчо Иванов Райков, Иван Стоянов Жеков, Пенка
Стоянова Божанова и Петя Стефанова Костова,
площ преди промяната: 6979 кв. м, площ след
промяната: 6962 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.6.204:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 62 914 кв. м, площ след промяната: 62 767 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.6.206:
нива, собственост на Румен Милев Друмев, площ
преди промяната: 6677 кв. м, площ след промяната: 6527 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.6.223:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
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промяната: 6915 кв. м, площ след промяната:
7119 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.6.224:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 3330 кв. м, площ след промяната:
3303 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.6.228:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 291 кв. м, площ след промяната:
310 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.6.229:
нива, собственост на Георги Петков Димитров,
Янчо Димитров Димитров, Петко Димитров
Димитров и Милка Петкова Коджабашева, площ
преди промяната: 2952 кв. м, площ след промяната: 2905 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.6.241:
нива, собственост на Лечо Лефтеров Стоев, площ
преди промяната: 3081 кв. м, площ след промяната: 3061 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.6.243:
нива, собственост на Мария Иванова Петкова,
площ преди промяната: 4035 кв. м, площ след
промяната: 4032 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.6.244:
нива, собст веност на На делин Красимиров
Николов, Красимир Димитров Николов, Елена
Атанасова Желева и Траян Красимиров Николов,
площ преди промяната: 7035 кв. м, площ след
промяната: 6999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.7.38:
нива, собственост на „Айсланд Доор Пропърти“ – ЕООД, площ преди промяната: 7961 кв. м,
площ след промяната: 7955 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.7.119:
нива, собственост на Донка Стойчева Костурова,
площ преди промяната: 3273 кв. м, площ след
промяната: 3199 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.7.140:
нива, собственост на Тодор Димов Димитров,
площ преди промяната: 4404 кв. м, площ след
промяната: 4378 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.7.141:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 232 кв. м, площ след промяната:
228 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00271.7.142:
нива, собственост на Тодор Димов Димитров,
площ преди промяната: 3026 кв. м, площ след
промяната: 3013 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 00271.6.237:
площ: 5794 кв. м, нива, собственост на Богданка
Димитрова Стоянова, Елена Георгиева Тодорова,
Димо Георгиев Димитров, Стоян Георгиев Димитров и Руска Кирова Иванова.
II. С. Горица, EKATTE 16064, община Поморие,
одобрена със Заповед № РД-18-1472 от 9.08.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 16064.3.89:
площ: 1667 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Силвана Стоянова Георгиева;

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 16064.3.90:
площ: 1104 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на „Сайдо“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 16064.3.91:
площ: 2994 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.3.92:
площ: 1712 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.3.93:
площ: 340 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.3.94:
площ: 147 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.3.95:
площ: 152 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.7.302:
площ: 33 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Иван Стоянов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 16064.7.303:
площ: 158 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Пено Вълков Киров;
поземлен имот с идентификатор 16064.9.341:
площ: 1835 кв. м, нива, собственост на Община
Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.9.342:
площ: 234 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Милка Желязкова Меразчиева;
поземлен имот с идентификатор 16064.9.343:
площ: 384 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Румяна Георгиева Христова;
поземлен имот с идентификатор 16064.9.344:
площ: 451 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Желязко Желев Димитров и Стефка
Петрова Димитрова;
поземлен имот с идентификатор 16064.9.345:
площ: 1771 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Йорданка Желева Димитрова;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.16:
площ: 17 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.17:
площ: 22 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.18:
площ: 45 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Вълчо Стоянов Михалев и Руска
Драганова Михалева;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.19:
площ: 65 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Николина Петрова Драганова и Пейо
Драганов Драганов;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.20:
площ: 133 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Черньо Николов Добрев;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.21:
площ: 134 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.22:
площ: 151 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.23:
площ: 175 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Поморие;
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поземлен имот с идентификатор 16064.215.24:
площ: 289 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Петьо Желев Генов;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.25:
площ: 45 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Митко Христов Апостолов;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.26:
площ: 5 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Черньо Богданов Горанов и Горан
Богданов Митев;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.27:
площ: 102 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Иван Панайотов Пенчев;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.28:
площ: 7 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Савко Стефанов Паскалев;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.29:
площ: 42 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Върбина Любчева Байчева;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.30:
площ: 56 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Димка Йорданова Пеева;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.31:
площ: 67 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.32:
площ: 58 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Валентин Неделчев Стойчев;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.33:
площ: 69 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Янко Атанасов Станчев;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.34:
площ: 25 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.35:
площ: 45 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.36:
площ: 55 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.37:
площ: 213 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.38:
площ: 232 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.39:
площ: 453 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.40:
площ: 1050 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.41:
площ: 1019 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.42:
площ: 630 кв. м, незастроен имот за жилищни
нужди, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.43:
площ: 630 кв. м, незастроен имот за жилищни
нужди, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.44:
площ: 630 кв. м, незастроен имот за жилищни
нужди, собственост на Община Поморие;
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поземлен имот с идентификатор 16064.215.45:
площ: 630 кв. м, незастроен имот за жилищни
нужди, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.46:
площ: 630 кв. м, незастроен имот за жилищни
нужди, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.47:
площ: 630 кв. м, незастроен имот за жилищни
нужди, собственост на Община Поморие;
сграда с идентификатор 16064.3.89.1: площ:
74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Силвана Стоянова Георгиева;
сграда с идентификатор 16064.3.90.1: площ:
88 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16064.3.90.2: площ:
29 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16064.215.41.1: площ:
290 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Община Поморие.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 16064.3.77: за
друг вид застрояване, собственост на с. Горица,
площ преди промяната: 8823 кв. м, площ след
промяната: 707 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16064.7.269:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 3153 кв. м, площ след промяната: 2935 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16064.8.214: за
друг вид застрояване, собственост на с. Горица,
площ преди промяната: 1817 кв. м, площ след
промяната: 66 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16064.8.215:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 1140 кв. м, площ след промяната:
308 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16064.8.227:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
20 025 кв. м, площ след промяната: 18 418 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16064.9.1:
лозе, собственост на Михал Великов Михалев,
площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след
промяната: 3910 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16064.9.239:
нива, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 4507 кв. м, площ след промяната: 2065 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16064.9.320:
за друг вид производствен, складов обект, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗХ,
площ преди промяната: 476 кв. м, площ след
промяната: 467 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16064.9.322:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 5510 кв. м, площ след промяната: 2481 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16064.9.323:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 5170 кв. м, площ след промяната:
5152 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 16064.9.325:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 16 260 кв. м, площ след промяната:
16 225 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16064.81.45:
за местен път, собственост на Община Поморие,
площ преди промяната: 22 381 кв. м, площ след
промяната: 21 826 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16064.90.73:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 16 051 кв. м, площ след промяната: 17 072 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16064.90.76:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 892 кв. м, площ след промяната: 874
кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.3:
изоставена нива, собственост на „РВК“ – ЕООД,
площ преди промяната: 47 346 кв. м, площ след
промяната: 47 158 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.5:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 411 кв. м, площ след промяната:
412 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.6:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 198 кв. м, площ след промяната:
172 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.9:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 30 699 кв. м, площ след промяната: 30 176 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.10:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община Поморие – Кметство Горица, площ
преди промяната: 49 666 кв. м, площ след промяната: 49 500 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.11:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на държавата чрез МЗХГ – ЮИДП ДП – гр.
Сливен – ТП „ДЛС – Несебър“, площ преди
промяната: 58 384 кв. м, площ след промяната:
57 616 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.13:
изоставено трайно наса ж дение, собственост
на Община Поморие, площ преди промяната:
6737 кв. м, площ след промяната: 6606 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.14:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 10 514 кв. м, площ след промяната: 9428 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 16064.7.277:
площ: 7179 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Горица;
поземлен имот с идентификатор 16064.7.283:
площ: 27 689 кв. м, за друг обществен обект,
комплекс, собственост на с. Горица;
поземлен имот с идентификатор 16064.9.319:
площ: 16 780 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Горица;
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поземлен имот с идентификатор 16064.30.21:
площ: 14 066 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Горица;
поземлен имот с идентификатор 16064.90.77:
площ: 14 454 кв. м, за друг обществен обект,
комплекс, собственост на с. Горица;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.1:
площ: 6302 кв. м, за животновъден комплекс,
собственост на Георги Петров Колев;
поземлен имот с идентификатор 16064.215.2:
площ: 33 968 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Горица;
сграда с идентификатор 16064.215.1.1: площ:
1137 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Георги Петров Колев.
III. С. Каменар, EK AT TE 35691, община
Поморие, одобрени със Заповед № РД-18-1311
от 17.07.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 35691.5.189:
площ: 66 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 35691.64.21:
площ: 527 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 35691.64.22:
площ: 158 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 35691.64.23:
площ: 2087 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 35691.1.112:
за местен път, собственост на Община Поморие,
площ преди промяната: 14 507 кв. м, площ след
промяната: 14 668 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35691.1.120:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 3534 кв. м, площ след промяната: 2797 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35691.2.193:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 1981 кв. м, площ след промяната:
1935 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35691.2.194:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 1228 кв. м, площ след промяната:
1146 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35691.3.106:
нива, собственост на Марийка Трендафилова
Йорданова, площ преди промяната: 19 997 кв. м,
площ след промяната: 19 617 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35691.3.125:
нива, собственост на Димитър Георгиев Томов,
площ преди промяната: 3762 кв. м, площ след
промяната: 3613 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35691.3.126:
нива, собственост на Тома Георгиев Трендафилов,
площ преди промяната: 3762 кв. м, площ след
промяната: 3761 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 35691.3.205:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 2348 кв. м, площ след промяната:
1786 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35691.3.212:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 2403 кв. м, площ след промяната:
2317 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35691.4.222:
за местен път, собственост на Община Поморие,
площ преди промяната: 33 880 кв. м, площ след
промяната: 33 858 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35691.5.28:
нива, собственост на Илия Костадинов Георгиев, Виолета Петкова Пенева, Станислав Петков
Янков, Вангелия Петрова Георгиева, Анастасия
Илиева Манолова, Трендафилка Костадинова
Караджова и Иванка Костадинова Стефанова,
площ преди промяната: 3001 кв. м, площ след
промяната: 2880 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35691.5.29:
нива, собственост на Софийка Илиева Великова, Еленка Илиева Христова и Радостин Колев
Колев, площ преди промяната: 3001 кв. м, площ
след промяната: 2933 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35691.5.30:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 775 кв. м, площ след промяната: 362 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35691.6.46: за
друг вид производствен, складов обект, собственост на „Блек Сии Спортс България“ – ЕООД,
площ преди промяната: 34 711 кв. м, площ след
промяната: 33 085 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35691.6.255: пасище, собственост на Община Поморие, Кметство
с. Каменар, площ преди промяната: 16 995 кв. м,
площ след промяната: 16 973 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35691.20.27:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 7109 кв. м, площ след промяната:
5647 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35691.64.10:
нива, собственост на Стою Христов Костов,
площ преди промяната: 10 785 кв. м, площ след
промяната: 10 764 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35691.64.14:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 9971 кв. м, площ след промяната: 9849 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35691.64.15:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 9721 кв. м, площ след промяната: 9465 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35691.64.17:
за местен път, собственост на Община Поморие,
площ преди промяната: 2302 кв. м, площ след
промяната: 434 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35691.64.18:
дере, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 1854 кв. м, площ след промяната: 1815 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 35691.64.19:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 2959 кв. м, площ след промяната: 890 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 35691.1.122:
площ: 4000 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Каменар;
поземлен имот с идентификатор 35691.1.123:
площ: 1068 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 35691.1.124:
площ: 5852 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Каменар;
поземлен имот с идентификатор 35691.1.125:
площ: 7248 кв. м, дере, собственост на Община
Поморие;
поземлен имот с идентификатор 35691.2.195:
площ: 14 961 кв. м, за друг обществен обект,
комплекс, собственост на с. Каменар;
поземлен имот с идентификатор 35691.3.201:
площ: 22 323 кв. м, за друг обществен обект,
комплекс, собственост на с. Каменар;
поземлен имот с идентификатор 35691.3.208:
площ: 13 821 кв. м, нива, собственост на Община
Поморие;
поземлен имот с идентификатор 35691.3.209:
площ: 116 703 кв. м, за друг обществен обект,
комплекс, собственост на с. Каменар;
поземлен имот с идентификатор 35691.3.210:
площ: 26 880 кв. м, за друг вид застрояване,
собственост на с. Каменар;
поземлен имот с идентификатор 35691.3.211:
площ: 7720 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Каменар.
IV. С. Лъка, EKATTE 44425, община Поморие,
одобрени със Заповед № РД-18-1313 от 17.07.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 44425.3.122:
площ: 70 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 44425.3.123:
площ: 16 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.264:
площ: 496 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 44425.5.214:
площ: 56 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 44425.5.215:
площ: 915 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 44425.2.34:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 5289 кв. м, площ след промяната: 5240 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.2.36:
пасище, собственост на Община Поморие, земли-
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ще Лъка, площ преди промяната: 172 180 кв. м,
площ след промяната: 172 140 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.2.43:
пасище, собственост на Община Поморие, землище Лъка, площ преди промяната: 197 486 кв. м,
площ след промяната: 197 523 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.2.78:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 1485 кв. м, площ след промяната:
1535 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.2.96:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 2613 кв. м, площ след промяната:
2666 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.2.99:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 3926 кв. м, площ след промяната:
3919 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.2.138:
за вилна сграда, собственост на Мария Николова
Дончева, площ преди промяната: 1334 кв. м, площ
след промяната: 1293 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.3.53:
за линии на релсов транспорт, собственост на
Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 36 744 кв. м, площ след промяната:
36 406 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.3.89:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 2019 кв. м, площ след промяната: 1946 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.3.99:
пасище, собственост на Димитър Атанасов Иванов, площ преди промяната: 2000 кв. м, площ
след промяната: 1948 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.3.100:
пасище, собственост на Петър Колев Колев и Денчо
Колев Колев, площ преди промяната: 3980 кв. м,
площ след промяната: 3944 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.1: нива,
собственост на „Холидей Инвестмънт Кънстракшън“, площ преди промяната: 3247 кв. м, площ
след промяната: 3235 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.32:
нива, собственост на Светла Трифонова Ставрева
и Димитър Трифонов Щерев, площ преди промяната: 811 кв. м, площ след промяната: 796 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.33:
нива, собственост на Желязко Георгиев Колев,
площ преди промяната: 503 кв. м, площ след
промяната: 495 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.34:
нива, собственост на Марийка Германова Недялкова и Ирина Стоянова Славова, площ преди
промяната: 1142 кв. м, площ след промяната:
1139 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.79:
нива, собственост на Иван Николов Колев и
Янка Стефанова Дачева, площ преди промяната:
3899 кв. м, площ след промяната: 3882 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.80:
нива, собственост на Маргарита Янкова Дракопулова, Димитринка Георгиева Смилова и Мила
Георгиева Георгиева, площ преди промяната:
3611 кв. м, площ след промяната: 3596 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 44425.4.100:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 1229 кв. м, площ след промяната:
1224 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.105:
за линии на релсов транспорт, собственост на
Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 18 606 кв. м, площ след промяната:
18 602 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.4.106:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 3490 кв. м, площ след промяната:
3492 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.5.72:
нива, собственост на Никола Стоянов Николов,
площ преди промяната: 11 652 кв. м, площ след
промяната: 11 628 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.5.73:
нива, собственост на Щерю Стоянов Николов,
площ преди промяната: 11 646 кв. м, площ след
промяната: 11 627 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.5.180:
нива, собственост на Марийка Германова Недялкова, Димитър Германов Германов, Цонка
Костадинова Вашева и Лиляна Костадинова
Германова, площ преди промяната: 4443 кв. м,
площ след промяната: 4429 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 44425.5.209:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 2405 кв. м, площ след промяната:
2254 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 44425.2.52:
площ: 99 986 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Поморие, землище с. Лъка.
V. С. Медово, EKATTE 47651, община Поморие,
одобрени със Заповед № РД-18-1475 от 9.08.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 47651.7.128:
площ: 158 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47651.7.129:
площ: 72 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47651.9.152:
площ: 865 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Поморие;
поземлен имот с идентификатор 47651.9.153:
площ: 89 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47651.9.154:
площ: 268 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47651.9.155:
площ: 346 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47651.9.156:
площ: 892 кв. м, друг вид поземлен имот без оп-
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ределено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47651.10.172:
площ: 1759 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47651.10.173:
площ: 59 кв. м, пасище, собственост на Павел
Димитров Дългъчев и Велина Тенева Тенева;
поземлен имот с идентификатор 47651.10.174:
площ: 159 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 47651.7.17:
пасище, собственост на Паско Колев Дрончев,
площ преди промяната: 2835 кв. м, площ след
промяната: 2514 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.7.19: пасище, собственост на Христо Василев Маслинков,
площ преди промяната: 1267 кв. м, площ след
промяната: 1257 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.7.20:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 10 073 кв. м, площ след промяната: 9948 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.7.25:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 5716 кв. м, площ след промяната: 5674 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.7.59:
нива, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 3005 кв. м, площ след промяната: 3004 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.7.111:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 5718 кв. м, площ след промяната:
5750 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.7.115:
дере, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 2136 кв. м, площ след промяната: 2115 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.7.116:
пасище, собственост на Илчо Тенев Тенев, Станислав Крумов Митев и Елена Кръстева Атанасова, площ преди промяната: 1784 кв. м, площ
след промяната: 1476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.7.127:
за местен път, собственост на Община Поморие,
площ преди промяната: 6765 кв. м, площ след
промяната: 6670 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.9.5: нива,
собственост на Стефана Костадинова Митева,
площ преди промяната: 10 027 кв. м, площ след
промяната: 10 025 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.9.58:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 4100 кв. м, площ след промяната:
2860 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.9.63:
депо за битови отпадъци (сметище), собственост
на Община Поморие, площ преди промяната:
10 654 кв. м, площ след промяната: 10 573 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.9.64: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
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ност на Община Поморие, площ преди промяната:
564 кв. м, площ след промяната: 606 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.9.65:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 14 701 кв. м, площ след промяната: 14 698 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.9.151: за
второстепенна улица, няма данни за собственост,
площ преди промяната: 1142 кв. м, площ след
промяната: 107 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.10.2: за
друг вид застрояване, собственост на Милчо Георгиев Янчев, площ преди промяната: 2765 кв. м,
площ след промяната: 2485 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.10.3:
пасище, собственост на Теодора Жел язкова
Кръстева, площ преди промяната: 2116 кв. м,
площ след промяната: 2085 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.10.6:
дере, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 575 кв. м, площ след промяната: 574 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.10.18:
пасище, собственост на Славка Тотева Колева и
Къньо Богданов Кънев, площ преди промяната:
4697 кв. м, площ след промяната: 4219 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.10.78:
пасище, собственост на Павел Димитров Дългъчев
и Велина Тенева Тенева, площ преди промяната:
1200 кв. м, площ след промяната: 854 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.10.84:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 42 639 кв. м, площ след промяната: 42 273 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.10.100:
пасище, собственост на Антоанета Георгиева
Гиздова и Община Поморие, площ преди промяната: 894 кв. м, площ след промяната: 857 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.10.147:
пасище, собственост на Георги Маринов Костов,
площ преди промяната: 3424 кв. м, площ след
промяната: 3384 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.10.154:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 73 816 кв. м, площ след промяната: 73 718 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.70.1:
пасище, собственост на Община Поморие, площ
преди промяната: 5848 кв. м, площ след промяната: 5788 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47651.70.33:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Поморие, площ преди
промяната: 2279 кв. м, площ след промяната:
2274 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
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За изпълнителен директор:
В. Тодорова
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ЗАПОВЕД № КД-14-13
от 15 април 2022 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-25122-17.02.2022 г.,
вх. № 09-25165-17.02.2022 г., вх. № 09-2510717.02.2022 г., вх. № 09-24957-17.02.2022 г., вх. № 0924966-17.02.2022 г., вх. № 09-25174-17.02.2022 г.,
вх. № 09-25183 -17.02.2022 г., вх. № 09-25190 17.02.2022 г., вх. № 09-25197-17.02.2022 г. и вх.
№ 09-25097-17.02.2022 г. от СГК К – Варна, и
приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, и за отстраняване на
явна фактическа грешка одобрявам изменението
в кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на:
I. Гр. Игнатиево, EK ATTE 32278, община
Аксаково, одобрени със Заповед № РД-18-908
от 13.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 32278.461.155:
площ: 1587 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32278.461.156:
площ: 1586 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 32278.4.6:
нива, собственост на Община Аксаково, площ
преди промяната: 1542 кв. м, площ след промяната: 1539 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32278.4.11:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Аксаково, площ преди
промяната: 264 кв. м, площ след промяната:
257 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32278.4.19:
нива, собственост на Община Аксаково, площ
преди промяната: 5000 кв. м, площ след промяната: 4949 кв. м.
II. С. Въглен, EKATTE 12406, община Аксаково,
одобрени със Заповед № РД-18-939 от 18.12.2017 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 12406.10.6:
нива, собственост на Димитър Петров Стоянов,
площ преди промяната: 316 кв. м, площ след
промяната: 102 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12406.10.7:
нива, собственост на Община Аксаково, площ
преди промяната: 1945 кв. м, площ след промяната: 1875 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12406.10.8:
нива, собственост на Община Аксаково, площ
преди промяната: 3001 кв. м, площ след промяната: 2795 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12406.10.48:
нива, собственост на Община Аксаково, площ
преди промяната: 168 кв. м, площ след промяната: 169 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 12406.10.96:
нива, собственост на Община Аксаково, площ
преди промяната: 508 кв. м, площ след промяната: 467 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12406.10.122:
пасище, собственост на Община Аксаково, площ
преди промяната: 26 510 кв. м, площ след промяната: 26 473 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12406.18.51:
пасище, собственост на Община Аксаково, площ
преди промяната: 10 911 кв. м, площ след промяната: 10 819 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12406.18.138:
дере, собственост на Община Аксаково, площ
преди промяната: 1590 кв. м, площ след промяната: 1511 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12406.18.139:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община Аксаково, площ преди промяната:
109 368 кв. м, площ след промяната: 109 343 кв. м.
III. С. Генерал Кантарджиево, EKATTE 14653,
община Аксаково, одобрени със Заповед № РД-18219 от 29.01.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 14653.10.8:
площ: 230 кв. м, за стопански двор, собственост
на Държавен поземлен фонд – МЗГ.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 14653.10.6:
за стопански двор, собственост на Държавен
поземлен фонд – МЗГ, площ преди промяната:
7625 кв. м, площ след промяната: 1737 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 14653.10.7:
пасище, собственост на Община Аксаково, площ
преди промяната: 5220 кв. м, площ след промяната: 5222 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 14653.19.50:
площ: 1236 кв. м, за друг вид застрояване, собст
веност на Божидарка Ангелова Георгиева;
поземлен имот с идентификатор 14653.19.53:
площ: 449 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Асен Янков Киров и Димянка Георгиева
Кирова;
поземлен имот с идентификатор 14653.19.54:
площ: 12 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Аксаково;
сграда с идентификатор 14653.19.53.1: площ:
55 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Асен Янков Киров, Димянка Георгиева Кирова и Божидарка Ангелова Георгиева;
сграда с идентификатор 14653.19.53.2: площ:
16 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Асен Янков Киров, Димянка Георгиева Кирова
и Божидарка Ангелова Георгиева.
IV. С. Доброглед, EK ATTE 21587, община
Аксаково, одобрени със Заповед № РД-18-570
от 26.10.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 21587.9.96:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
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на Община Аксаково, площ преди промяната:
60 037 кв. м, площ след промяната: 59 328 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21587.14.38:
изоставена нива, собственост на Яна Георгиева
Кадиева, площ: 44 543 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21587.14.72:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 1 177 552 кв. м, площ след промяната:
1 177 402 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21587.23.1:
изоставено трайно наса ж дение, собственост
на Община Аксаково, площ преди промяната:
421 326 кв. м, площ след промяната: 420 702 кв. м.
V. С. Долище, EKATTE 21988, община Аксаково, одобрени със заповеди № РД-18-940
от 18.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
и № 18-2470 от 2.03.2021 г. на началника на
СГКК – Варна, състоящо се във:
1. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 21988.79.7:
лозе, собственост на Желязка Янева Андреева,
Тома Демирев Иванов, Живка Иванова Демирова,
Радка Иванова Костадинова, Андрей Янков Андреев и Жулиета Томова Христова, площ преди
промяната: 6303 кв. м, площ след промяната:
6194 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21988.79.101:
нива, собственост на Община Аксаково, площ
преди промяната: 287 кв. м, площ след промяната: 171 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21988.79.427:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Аксаково, площ преди
промяната: 3162 кв. м, площ след промяната:
3043 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21988.128.269:
за местен път, собственост на Община Аксаково,
площ преди промяната: 3843 кв. м, площ след
промяната: 2920 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21988.185.1:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Аксаково, площ преди промяната: 11 120 кв. м,
площ след промяната: 11 040 кв. м.
VI. С. Изворско, EK ATTE 32490, община
Аксаково, одобрени със Заповед № РД-18-868
от 8.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 32490.31.245:
площ: 46 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32490.67.30:
площ: 51 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32490.67.31:
площ: 14 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 32490.1.10:
нива, собственост на Община Аксаково, данни
преди промяната: 702 кв. м, данни след промяната: 674 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 32490.1.26:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Аксаково, данни преди
промяната: 3688 кв. м, данни след промяната:
3602 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32490.1.27:
нива, собственост на Училищно ръководство,
данни преди промяната: 9846 кв. м, данни след
промяната: 9679 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32490.1.28:
пасище, собственост на Община Аксаково, данни преди промяната: 36 546 кв. м, данни след
промяната: 36 568 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32490.1.30:
дере, собственост на Община Аксаково, данни
преди промяната: 11 299 кв. м, данни след промяната: 11 248 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32490.1.86:
пасище, собственост на Община Аксаково, данни
преди промяната: 8415 кв. м, данни след промяната: 8390 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32490.1.97: за
местен път, собственост на Община Аксаково,
данни преди промяната: 5725 кв. м, данни след
промяната: 5665 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32490.1.288:
нива, собственост на Община Аксаково, данни
преди промяната: 57 кв. м, данни след промяната: 50 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32490.30.68:
пасище, собственост на Община Аксаково, данни
преди промяната: 74 540 кв. м, данни след промяната: 74 530 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32490.31.30:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, данни преди промяната: 53 211 кв. м,
данни след промяната: 53 240 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32490.31.58:
пасище, собственост на Община Аксаково, данни
преди промяната: 28 040 кв. м, данни след промяната: 28 014 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32490.31.123:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Аксаково, данни преди
промяната: 1316 кв. м, данни след промяната:
1312 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32490.31.125:
пасище, собственост на Община Аксаково, данни
преди промяната: 15 486 кв. м, данни след промяната: 15 542 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 32490.31.126:
площ: 300 кв. м, за друг вид производствен,
складов обект, собственост на Община Аксаково;
сграда с идентификатор 32490.31.126.1: площ:
34 кв. м, промишлена сграда, собственост на
Община Аксаково.
VII. С. Климентово, EKATTE 37246, община
Аксаково, одобрени със Заповед № РД-18-869
от 8.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 37246.2.273:
площ: 405 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 37246.3.243:
площ: 164 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37246.5.361:
площ: 469 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37246.5.362:
площ: 222 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37246.5.363:
площ: 62 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37246.6.362:
площ: 55 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37246.6.363:
площ: 97 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37246.6.364:
площ: 638 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37246.7.356:
площ: 136 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37246.37.356:
площ: 568 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37246.37.357:
площ: 630 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37246.37.358:
площ: 9 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37246.37.359:
площ: 446 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37246.41.360:
площ: 402 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37246.42.359:
площ: 130 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37246.54.366:
площ: 56 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 37246.55.74:
площ: 66 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 37246.3.240:
нива, собственост на Галина Николаева Атанасова, площ преди промяната: 2521 кв. м, площ
след промяната: 2501 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37246.3.242: за
друг вид застрояване, собственост на Росен Николаев Марков, площ преди промяната: 291 кв. м,
площ след промяната: 258 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37246.5.274:
нива, собственост на Лефтер Байчев Жеков,
площ преди промяната: 4140 кв. м, площ след
промяната: 4131 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37246.6.361:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Аксаково, площ преди
промяната: 7245 кв. м, площ след промяната:
7042 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 37246.37.138:
пасище, собственост на Община Аксаково, площ
преди промяната: 64 608 кв. м, площ след промяната: 58 762 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37246.37.183:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Аксаково, площ преди промяната: 129 304 кв. м,
площ след промяната: 125 550 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37246.37.354:
пасище, собственост на Община Аксаково, площ
преди промяната: 40 396 кв. м, площ след промяната: 40 370 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 37246.3.241:
площ: 22 кв. м, нива, собственост на Община
Аксаково.
VIII. С. Куманово, EKATTE 40590, община
Аксаково, одобрени със Заповед № РД-18-941
от 18.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 40590.12.54:
изоставена нива, собственост на Община Аксаково, площ преди промяната: 646 кв. м, площ
след промяната: 598 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40590.13.2:
пасище, собственост на Община Аксаково, площ
преди промяната: 691 кв. м, площ след промяната: 700 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40590.13.147:
нива, собственост на Антоанета Иванова Петкова,
площ преди промяната: 7468 кв. м, площ след
промяната: 7425 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40590.15.50:
нива, собственост на Димитър Иванов Стаматов,
площ преди промяната: 250 кв. м, площ след
промяната: 245 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40590.15.52:
нива, собственост на Станислав Иванов Славов
и Теодора Иванова Славова-Йорданова, площ
преди промяната: 3064 кв. м, площ след промяната: 2972 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40590.16.56:
нива, собственост на Диан Неделчев Георгиев,
площ преди промяната: 3879 кв. м, площ след
промяната: 3744 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40590.16.57:
нива, собственост на Тодорка Иванова Русева,
площ преди промяната: 3300 кв. м, площ след
промяната: 3260 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40590.16.64:
нива, собственост на Тошко Великов Георгиев,
площ преди промяната: 2959 кв. м, площ след
промяната: 2952 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40590.16.70:
нива, собственост на Никола Георгиев Янчев,
площ преди промяната: 3021 кв. м, площ след
промяната: 2985 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40590.16.146:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Аксаково, площ преди
промяната: 476 кв. м, площ след промяната:
474 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40590.22.246:
дере, собственост на Община Аксаково, площ
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преди промяната: 29 149 кв. м, площ след промяната: 29 224 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40590.23.13:
нива, собственост на Иван Парашкевов Николов,
площ преди промяната: 6821 кв. м, площ след
промяната: 6804 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40590.24.142:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Аксаково, площ преди
промяната: 5029 кв. м, площ след промяната:
5020 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40590.25.154:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Аксаково, площ преди
промяната: 6487 кв. м, площ след промяната:
6493 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 40590.25.155:
нива, собственост на Община Аксаково, площ
преди промяната: 2834 кв. м, площ след промяната: 2830 кв. м.
2. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 40590.22.243:
площ: 402 кв. м, пасище, собственост на Община
Аксаково;
поземлен имот с идентификатор 40590.22.244:
площ: 59 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Аксаково;
поземлен имот с идентификатор 40590.22.245:
площ: 655 кв. м, пасище, собственост на Община
Аксаково.
I X. С. Ореша к , EK AT T E 53691, общ и на
Аксаково, одобрени със заповеди № РД-18-911
от 13.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадаст ър
и № 18-7322-15.07.2019 г. на началник на СГКК –
Варна, състоящо се във:
1. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 53691.100.1:
широколистна гора, собственост на МЗГ – Държ а вн о л е с н и ч ей с т в о, п лощ п р ед и п р о м я ната: 341 375 к в. м, п лощ след п ром я ната:
340 430 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53691.100.177:
нива, собственост на Община Аксаково, площ
преди промяната: 235 кв. м, площ след промяната: 159 кв. м.
2. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 53691.100.176:
площ: 84 кв. м, нива, собственост на Община
Аксаково.
X. С. Слънчево, EK AT TE 67489, община
Аксаково, одобрени със Заповед № РД-18-912
от 13.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 67489.79.629:
площ: 165 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 67489.79.554:
нива, собственост на Войно Иванов Стоянов,
площ преди промяната: 398 кв. м, площ след
промяната: 395 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 67489.79.555:
нива, собственост на Димитър Стоянов Димит
ров, площ преди промяната: 498 кв. м, площ след
промяната: 486 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67489.79.556:
нива, собственост на Марин Бацов Златев, площ
преди промяната: 488 кв. м, площ след промяната: 473 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67489.79.557:
нива, собственост на Община Аксаково, площ
преди промяната: 846 кв. м, площ след промяната: 820 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67489.79.558:
нива, собственост на Светлана Стоянова Гюрова, площ преди промяната: 501 кв. м, площ след
промяната: 476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67489.79.559:
нива, собственост на Община Аксаково, площ
преди промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 455 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67489.79.560:
нива, собственост на Костадин Демиров Николов,
площ преди промяната: 1078 кв. м, площ след
промяната: 830 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67489.79.570:
нива, собственост на Илия Иванов Илиев, площ
преди промяната: 1811 кв. м, площ след промяната: 845 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67489.79.571:
нива, собственост на Васил Николов Узунов,
площ преди промяната: 854 кв. м, площ след
промяната: 43 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67489.79.572:
нива, собственост на Община Аксаково, площ
преди промяната: 876 кв. м, площ след промяната: 866 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67489.79.590:
нива, собственост на Костадин Митев Павлов,
площ преди промяната: 1094 кв. м, площ след
промяната: 999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67489.79.591:
нива, собственост на Неделчо Добрев Неделчев,
площ преди промяната: 264 кв. м, площ след
промяната: 48 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67489.79.592:
нива, собственост на Тодор Войнов Тодоров,
площ преди промяната: 250 кв. м, площ след
промяната: 215 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67489.79.595:
нива, собственост на Драгомир Иванов Диянов,
площ преди промяната: 448 кв. м, площ след
промяната: 306 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67489.79.610:
за селскостопански, горски, ведомствен път, няма
данни за собственост, площ преди промяната:
1560 кв. м, площ след промяната: 1253 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67489.79.612:
за селскостопански, горски, ведомствен път, няма
данни за собственост, площ преди промяната:
64 кв. м, площ след промяната: 13 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67489.79.623:
за селскостопански, горски, ведомствен път, няма
данни за собственост, площ преди промяната:
2332 кв. м, площ след промяната: 2301 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
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С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

2731

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-71
от 18 април 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Боденец, община Мездра, област Враца.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 6.08.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

2732

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-72
от 18 април 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Крапец, община Мездра, област Враца.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 6.08.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

2733

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-73
от 18 април 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираните територии в землището на
с. Лик, община Мездра, област Враца.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 6.08.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

2734

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-74
от 18 април 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регист ри за у рбанизираните територии в землището на с. Ослен Криводол, община Мездра,
област Враца.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 6.08.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2735
ЗАПОВЕД № РД-18-75
от 18 април 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Старо село, община Мездра, област Враца.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 6.08.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2736
ЗАПОВЕД № РД-18-76
от 18 април 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Царевец, община Мездра, област Враца.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 6.08.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2737
ЗАПОВЕД № РД-18-78
от 19 април 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрява м к а дас т ра л нат а к ар т а и к а дас т ра л н и т е
регистри за урбанизираната територия в землището на с. Венелин, община Долни чифлик,
област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.09.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
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Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2738
ЗАПОВЕД № РД-18-79
от 19 април 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регист ри за у рбанизи раната тери тори я в зем лището на с. Голица, община Долни чифлик,
област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.09.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2739
ЗАПОВЕД № РД-18-80
от 19 април 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Гроздьово, община Долни чифлик, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.09.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2740
ЗАПОВЕД № РД-18-81
от 19 април 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
урбанизираната територия в землището на с. Нова
Шипка, община Долни чифлик, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.09.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2741
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ЗАПОВЕД № РД-18-82
от 19 април 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регист ри за у рбанизи раната т ери т ори я в зем лището на с. Солник, община Долни чифлик,
област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.09.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

2742

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ОБЩИНА АПРИЛЦИ
РЕШЕНИЕ № 401
от 31 март 2022 г.
На основание чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА Общинският съвет – Априлци, реши:
1. Одобрява представения проект за изменение
на общ устройствен план (ПИОУП) за поземлени
имоти с идентификатори 52218.180.70, 52218.180.35
и 52218.180.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Априлци, местност
Малк. и гол. рът, кв. Видима, община Априлци,
област Ловеч.
2. Възлага на кмета на община Априлци изпълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурите по
прилагане на влезлия в сила частично изменен
ОУП на община Априлци.

2725

Председател:
Ст. Нунев

РЕШЕНИЕ № 402
от 31 март 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6, чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗУТ Общинският съвет – Априлци, реши:
1. Одобрява представения проект за изменение
на общ устройствен план (ПИОУП) за поземлен
имот с идентификатор 52218.853.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)
на гр. Априлци, местност Боевци, кв. Острец,
гр. Априлци, област Ловеч.
2. Възлага на кмета на община Априлци изпълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурите по
прилагане на влезлия в сила частично изменен
ОУП на община Априлци.

2726

Председател:
Ст. Нунев

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

ОБЩИНА С. ХИТРИНО,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 26
от 31 март 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2 и
чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от
ЗУТ Общинският съвет – с. Хитрино, одобрява
проекта за изменение на общ устройствен план
на община Хитрино в обхвата на поземлени
имоти с идентификатори 04430.6.164, 04430.8.25,
04430.13.157, 04430.19.149, 04430.28.148, 04430.21.24,
04430.35.195, 04430.35.194, 04430.26.207, 04430.28.154,
04430.32.145 по КККР на с. Близнаци за ветрогенератори, ПИ 35417.6.121 по КККР на с. Калино
за ветрогенератор, ПИ 04430.19.16 по КККР на
с. Близнаци за подстанция и проектно трасе на
електрически кабел 110 kV, преминаващ през
землищата на селата Близнаци, Сливак, Добри
Войниково и Тимарево, община Хитрино, във
връзка с инвестиционно предложение за „Изграждане на Вятърен парк за производство на
електрическа енергия – Габрица, и изграждане
на въздушна линия (електрически кабел 110 kV),
свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежа на ЕСО“.
За председател:
М. Ахмед
2690
42. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Банково“
към 29.04.2022 г.
Активи
Злато и други благородни метали
Вземания от правителството
на Република България
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
Дълготрайни материални и
нематериални активи
Други активи
Депозит в управление „Емисионно“
Всичко активи
Пасиви
Кредити от МВФ
Задължения към международни
финансови институции
Други пасиви
Всичко задължения
Основен капитал
Резерви
Неразпределена печалба
Всичко собствен капитал
Всичко пасиви

Хил. лв.
54 144
0
2 100 079
136
31
9 381
11 703

456
357
111
147
0

5 660 488
692 249
6 352 737
20 000
5 448 397
-117 987
5 350 410
11 703 147

Подуправител на БНБ: За гл. счетоводител на БНБ:
Р. Миленков
М. Тодорова
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Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 29.04.2022 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
39 907 163
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
4 659 305
Инвестиции в ценни книжа
17 458 016
Всичко активи
62 024 484
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
25 096 903
Задължения към банки
18 173 563
Задължения към правителството
и бюджетни организации
7 696 251
Задължения към други депозанти
1 676 656
Депозит на управление „Банково“
9 381 111
Всичко пасиви
62 024 484
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Р. Миленков
М. Тодорова
2778
48. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 май 2022 г.
2777
50. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„Събиране“, на основание чл. 253 от ДОПК с
постановления № С220022-091-0000409/6.04.2022 г.
и № С220022-000-0000410/6.04.2022 г. възлага на
„Агропол-груп“ – ЕООД, с ЕИК 201418054, с адрес за кореспонденция: гр. Павликени, ул. Ал.
Стамболийски № 20, следните недвижими имоти:
нива – КИД 07716.110.25 от 9,678 дка, площ по
скица 9,677 дка, втора категория при неполивни
условия, намираща се в м. 115 Хайкъна, състав
ляваща имот № 110 025, парцел № 25 от масив
№ 110 по картата на възстановената собственост
на гр. Бяла черква, община Павликени, област
Велико Търново, ЕКАТТЕ 07716, при граници и
съседи: имот № 110027 на Христо Дечев Бакев,
имот №110028 на Иванка Кирилова Андреева,
имот № 110026 на Розка Емилова Балтаджиева,
имот № 110035 на Пена Георгиева Гавраилова,
имот № 110029 на Руси Тодоров Русев, имот
№ 110004 на насл. на Йосиф Георгиев Матеев,
имот № 110024 на Боян Стефанов Иванов и др.,
№ 000136 полски път на Община Павликени, и
нива – КИД 07716.5.28 с площ 5,823 дка, трета
категория при неполивни условия, намираща се в
м. 80 Отвъд реката, съставляваща имот № 005028,
парцел № 28 от масив № 5 по картата на възстановената собственост на гр. Бяла черква, община
Павликени, област Велико Търново, ЕК АТТЕ
07716, при граници и съседи: имот № 05026 на Генчо
Димитров Цанко, имот № 005036 на Цветомир
Митков Трифонов, имот № 005007 на Йорданка
Любенова Стефанова и др., имот № 005029 на
Станислав Дечев Стилянов, № 000462 полски път
на Община Павликени.
2727
147. – Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност професор в област
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на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по…, специалност „Методика на
обучението по музика“ – един, за нуждите на
катедра „Музикална педагогика и дирижиране“,
със срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи се подават в сградата на ректората
на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
4000, ул. Тодор Самодумов № 2, стая № 31, тел.
0877 88 49 55; приемно време: от 10 до 12 ч. и
от 14 до 16 ч.
2694
56. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 3.4. Социални дейности,
учебна дисциплина „Организация и управление
на социалните дейности“, Факултет „ЕФ“, катедра
„Социални и правни науки“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
2684
328. – Техническият университет – Габрово,
на основание решение на АС от 20.04.2022 г. с
протокол № 9 обявява конкурс за прием на един
докторант в редовна форма на обучение срещу
заплащане в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
докторска програма „Комуникационни мрежи
и системи“. Необходими документи: заявление,
автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
и приложението към нея. Срок за подаване на
документи: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки: Технически университет – Габрово, гр. Габрово, ул. Х. Димитър № 4,
„Научно развитие“, тел. 066/827-238.
2716
1. – И нс т и т у т ът по оп т и ческ и мат ериали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ при
БАН – София, обявява конкурси за: професор за
направление „Оптична метрология и холография“
по професионално направление 4.1. Физически
науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя“ – един; доценти: за направление „Оптични материали“ по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност
„Електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя“ – двама, и за Научнотехническия отдел по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност
„Физикохимия“ – един, всички със срок 2 месеца
от обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
Справки и подаване на документи – София 1113,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 109, тел. 02-9793501.
2682
23. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Бранковци, община Грамада – 06121.26.123, 06121.27.9, 06121.27.10,
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06121.28.14, 06121.28.18, 06121.28.21, 06121.28.22,
06121.28.23, 06121.28.24, 06121.28.32, 06121.28.34,
06121.28.40, 06121.28.42, 06121.28.43, 06121.28.45,
06121.28.50, 06121.28.73, 06121.29.2, 06121.29.7,
06121.29.8, 06121.29.12, 06121.30.2, 06121.30.3,
06121.30.4, 06121.30.5, 06121.49.41, 06121.49.42,
06121.49.43, 06121.49.45, 06121.49.81, 06121.49.87,
06121.51.23, 06121.51.46, 06121.51.47, 06121.51.48,
06121.51.102, 06121.52.1, 06121.52.3, 06121.52.4,
06121.52.13, 06121.61.17, 06121.63.15, 06121.63.19,
06121.63.432, 06121.64.74, 06121.66.13, 06121.66.25,
06121.66.285, 06121.67.3, 06121.67.18, 06121.67.19,
06121.67.20, 06121.67.80, 06121.68.1, 06121.68.17,
0 6121.78.6 , 0 6121.78.7, 0 6121.78.8 , 0 6121.78.9,
06121.78.10, 06121.78.11, 06121.78.12, 06121.78.28,
06121.78.29, 06121.78.30, 06121.102.1, 06121.103.1,
06121.103.3, 06121.110.6, 06121.110.7, 06121.110.8,
06121.110.123, 06121.28.19, 06121.28.25, 06121.28.26,
06121.28.27, 06121.28.28, 06121.28.29, 06121.28.30,
06121.28.31, 06121.28.33, 06121.28.35, 06121.28.36,
06121.28.37, 06121.28.38, 06121.28.39, 06121.28.44,
06121.28.46, 06121.28.47, 06121.28.48, 06121.28.49,
06121.30.6, 06121.49.44, 06121.49.46, 06121.49.47,
06121.49.48, 06121.49.49, 06121.67.17, 06121.67.21,
06121.67.22, 06121.67.23, 06121.68.8, 06121.68.9,
06121.68.10, 06121.68.11, 06121.68.12, 06121.68.13,
06121.78.19, 06121.78.20, 06121.78.21, 06121.103.2;
за с. Водна, общ ина Грама да – 11720.10 0.71,
11720.100.88, 11720.100.89, 11720.190.2, 11720.190.124,
117 2 0 .1 9 0 .1 8 0 , 117 2 0 .1 9 0 .1 8 5 , 117 2 0 .1 9 5. 6 0 ,
117 2 0 .1 9 5.110 , 117 2 0 .1 9 5.1 3 6 , 117 2 0 .1 9 5.1 5 0 ,
1 17 2 0 . 2 3 0 .1 3 7, 1 17 2 0 . 2 7 0 .1 5 , 1 17 2 0 . 2 7 0 .16 ,
117 2 0 . 2 7 0 .1 3 0 , 117 2 0 . 2 8 0 .1 57, 117 2 0 . 3 4 0 .16 9,
117 2 0 . 3 4 0 . 2 3 0 , 117 2 0 . 3 7 0 .76 , 117 2 0 . 3 7 0 .1 3 4 ,
11720.390.1, 11720.390.80, 11720.100.86, 11720.390.79.
Проектите за изменение се намират в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Видин.
В 14-дневен срок от обявяването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се
запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
2730
23а. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри на недвижимите
имоти за урбанизираните територии в землищата
на с. Бранковци и с. Водна, община Грамада,
които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.
2729
1. – Община Божурище, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура на външно електрозахранване
за помпена станция към водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк с
местонахождение поземлен имот с идентификатор
58606.9.3 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Пролеша, одобрени със Заповед
№ РД-18-28 от 28.03.2016 г. на изпълнителния
директор на АГКК. Проектът за ПУП – парцеларен план, е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от
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ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2691
12. – Община Божурище, Софийска област,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 17 от протокол № 3 от 31.03.2022 г.
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия
за осигуряване на транспортен достъп до имот
с идентификатор 18174.15.78, м. Новините, с.
Гурмазово, община Божурище, в обхват част от
полски път с идентификатор 18174.15.155 по КККР
на с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със
Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението
могат да бъдат подавани от заинтересованите
лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2693
13. – Община Божурище, Софийска област,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 18 от протокол № 3 от 31.03.2022 г.
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия
за осигуряване на транспортен достъп до имот
с идентификатор 18174.21.29, м. Новините, с.
Гурмазово, община Божурище, в обхват полски
път с идентификатор 18174.21.21 по КККР на с.
Гурмазово, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния
директор на АГКК. На основание чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да
бъдат подавани от заинтересованите лица чрез
Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2692
3. – Община Девня на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
с Решение № 368 от 28.04.2022 г. на Общинския
съвет – Девня, е одобрен представеният проект
за подробен устройствен план – план за улична
регулация по реда на чл. 16 от ЗУТ на кв. Химик,
гр. Девня, във фаза „окончателен проект“ ведно с
план-схема за електроснабдяване, план-схема за
ВиК, план-схема за комуникационно-транспортна
мрежа и план-схема за вертикално планиране
към него. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Общинския съвет – Девня, пред Административния съд – Варна.
2695
8. – Община Златоград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на обект: „Външно
електрозахранване на Базова станция „SML
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0172.A000 – Hadzhito“, в ПИ с проектен идентификатор 31111.23.-2, представляващ част от
ПИ с идентификатор 31111.23.209 по КККР на
Златоград. Трасето на външното ел. захранване
преминава през следните поземлени имоти:
ПИ с идентификатор 31111.23.345 – вид собственост – държавна частна, вид територия – горска,
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, площ – 2626 кв. м; ПИ с идентификатор
31111.23.209 – вид собственост – държавна частна,
вид територия – горска, НТП – друг вид дърво
производителна гора, площ – 17 081 кв. м. Общата дължина на трасето на ел. провода е 189,39
м. Общата площ на сервитута на ел. провода е
757,48 кв. м. Проектът може да се разгледа в
общинската администрация – Златоград, ет. 6,
стая № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация – Златоград.
2699
9. – Община Златоград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № З 460 от
18.04.2022 г. на Общинския съвет – Златоград, е
одобрен подробен устройствен план – план-схема
по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, на водопроводната мрежа
за термоминерална вода за подобект „Градска
топлопреносна мрежа от ГТЦ до абонатни (разпределителни) станции в Златоград“ от обект
„Интегрирано използване на термоминералните
води, натрупани в геотермалната система Ерма
река – Елидже“. Общото трасе на топлопреносната мрежа е 6103 м, която ще се изгради окачена
по брегоукрепителните стени по поречието на
река Голяма, река Малка и река Върбица до
определени разпределителни кранови шахти на
35 пункта (разпределителни) станции. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ чрез Община Златоград пред Административния съд – Смолян, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2698
1. – Община Искър, област Плевен, на осно
вание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП – ПРЗ) за поземлен имот № 55782.40.55,
м. Край село, и парцеларни планове (ПУП – ПП)
на съпътстващата техническа инфраструктура за
обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни
води на гр. Искър“. Проектната документация
се намира в стая 212 на Община Искър. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2681
1. – Община Каспичан на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
собственици, че в стая 303 на общинската администрация е изложен проект за изменение
на подробен устройствен план – парцеларен
план за определяне на ново въздушно трасе на
електропровод от СРС стълб „Аспарух“ до ПИ
56770.41.4 по КК на гр. Плиска, с възложител:
„Фарм Грийн Солюшънс“ – ЕООД. Заинтересованите собственици могат да разгледат проекта.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ недоволните
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могат да обжалват проекта в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред общинската администрация – гр. Каспичан.
2722
65. – Община Кърджали на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че с Решение № 61, протокол № 3 от заседание
на Общинския съвет – Кърджали, проведено
на 31.03.2022 г., е одобрен проект за ПУП – ПП
(подробен устройствен план – парцеларен план) на
„Хранителен (довеждащ) водопровод и вътрешна
водопроводна мрежа за с. Черна скала, община
Кърджали“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват
решението чрез кмета на община Кърджали до
Административния съд – Кърджали, в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2719
65а. – Община Кърджали на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че с Решение № 62, протокол № 3 от заседание
на Общинския съвет – Кърджали, проведено
на 31.03.2022 г., е одобрен проект за ПУП – ПП
(подробен устройствен план – парцеларен план)
за обект: „Укрепване на свлачище с регистрационен номер КRZ 16.27512-02 при Гребна база в
землището на с. Брош, община Кърджали“. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез
кмета на община Кърджали до Административния
съд – Кърджали, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2720
65б. – Община Кърджали на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че с Решение № 63, протокол № 3 от заседание
на Общинския съвет – Кърджали, проведено
на 31.03.2022 г. е одобрен проект за ПУП – ПР
(подробен устройствен план – план за регулация)
и ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за укрепване на „Свлачище с
регистрационен № KRZ 16.66603-02 с местонахождение кв. 4, кв. 6, кв. 10 и кв. 12, с. Сипей и
землището, община Кърджали“ с цел превенция
и противодействие на свлачищните процеси в
община Кърджали. На основание чл. 215, ал. 1 и 4
от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват
решението чрез кмета на община Кърджали до
Административния съд – Кърджали, в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2721
1. – Общ и н а Мом ч и л г ра д на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП), разрешен с Решение № 156 от протокол № 13 от 17.12.2021 г.
на Общинския съвет – Момчилград, за обект:
„Външно електрозахранване на фотоволтаична централа „Шенхай – Момчилград“ с трасе,
разположено в ПИ с идентификатор 48996.72.15
по КККР на Момчилград“, с възложител „Шенхай“ – ЕООД – Момчилград. Проектът е изложен
в сградата на общинската администрация, стая
№ 23, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2705
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2. – Община Момчилград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(П У П – ПП), разрешен с Решение № 40 от
протокол № 2 от 28.02.2022 г. на Общинския
съвет – Момчилград, за обект: „Външно електрозахранване на Базова станция „KRZ 0058.
А000 – Каркаджик“ от съществуващо ТЕПО,
ТНН, трафопост „Здравец – 0“, извод СрН „Джебел“, подстанция „Момчилград“, през поземлени
имоти с идентификатори 58757.1.1026, 58757.1.1027,
58757.1.1118, 58757.1.657, 58757.1.1193 до границата
на имот с идентификатор 58757.1.1192, в който е разположена Базова станция „KRZ 0058.
А000 – Каркаджик“ по КККР на с. Птичар, община
Момчилград, област Кърджали“, с възложител „А1
Тауърс България“ – ЕООД. Проектът е изложен
в сградата на общинската администрация, стая
№ 23, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2706
3. – Община Момчилград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
на подробни устройствени планове – парцеларни планове (ПУП – ПП) към ел. и ВиК схеми,
разрешени с Решение № 114 от протокол № 8 от
29.07.2021 г. на Общинския съвет – Момчилград,
за обекти: „Подземно електрозахранващо кабелно
трасе чрез изграждане на Кл 0,4 kV от съществуващ стълб № 2/1-4/2-3/1-3, изв. ТП Прогрес,
изв. СрН „Багрянка“, подстанция Момчилград“
и „Водоснабдяване чрез изграждане на нов уличен водопровод 70 – 100 м ∅ 90 певп. тръби от
съществуващ водопровод ∅ 80 АЦ до поземлени
имоти с идентификатори 59361.3.39, 59361.3.40,
59361.3.41, 59361.3.42, 59361.3.43, 59361.3.44, 59361.3.45
по КККР на с. Прогрес, община Момчилград,
област Кърджали“, с възложител Мохамед Осман Емин. Проектите са изложени в сградата на
общинската администрация, стая № 23, ет. 3. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2707
20. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – специализирана план-схема към
проект: Изграждане на ВиК инфраструктура на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, гр. Перник, финансиран по процедура BG161M1OP002-1.016 – Изг ра ж дане на ВиК инфраст ру к т у ра, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна
среда 2014 – 2020 г.“, с договор за безвъзмездна
финансова помощ № Д-34-67 от 21.08.2019 г.;
обект 2: „Разширение и реконструкция на кана
лизационната мрежа на гр. Перник“; подобект 2:
Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Перник-изток, в т.ч. квартали
Църква, Изток, Ладовица и Мошино; част 1: кв.
Църква в обхват на следните поземлени имоти
с идентификатори: 55871.511.709; 55871.511.708;
55871.511.707; 55871.511.710; 55871.511.959 по КККР
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на гр. Перник, общинска публична собственост.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2746
7. – Община Перущица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на проектни трасета на ел. кабел 20 kV, нов водопровод PЕ-HD ∅ 90 и транспортен достъп за ПИ с
идентификатор 55909.99.262, местност Крушето,
по КК на гр. Перущица, община Перущица. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
представения ПУП – ПП в сградата на Община
Перущица и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
2717
19. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за обект: Пътна връзка
за ПИ 24.159 по КК на с. Войводиново, община
„Марица“. Проектът се намира в сградата на
общинската администрация, стая 406, и може да
се разгледа от заинтересованите лица, които в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация „Марица“,
област Пловдив.
2744
12. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изготвен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за осигуряване на „Транспортен
достъп до имот с идентификатор 46565.700.710, м.
Благуньо от КККР на с. Малки Цалим, община
Сандански, област Благоевград“. Трасето на
транспортния достъп засяга 0,262 дка, представляващи част от поземлен имот с идентификатор
46526.700.354 с НТП – гори и храсти в земеделска
земя, и 0,030 дка, представляващи част от ПИ
с идентификатор 46526.700.360 с НТП – друг
вид земеделска земя на Община Сандански, по
КККР на с. Малки Цалим, община Сандански.
Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая № 406,
ет. 4 в сградата на Община Сандански и може да
се прегледа от заинтересуваните всеки работен
ден в определеното приемно време на Община
Сандански. 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 –
гр. Сандански.
2711
284. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изготвен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за
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„Външно ел. захранване до имот с идентификатор
20345.47.11, м. Оградата, по КККР на с. Дебрене,
община Сандански, област Благоевград“. Трасето
на електропровода е с приблизителна дължина
около 111,98 л. м и преминава през поземлени
имоти с идентификатори 20345.47.17 – с НТП за
полски път, общинска собственост, и 20345.47.18 – с
НТП – полски път, общинска собственост на Община Сандански, по КККР на с. Дебрене, община
Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
стая № 406, ет. 4 в сградата на Община Сандански
и може да се прегледа от заинтересуваните всеки
работен ден в определеното приемно време на
Община Сандански. 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 –
гр. Сандански.
2710
6. – Община Силистра на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 743 от 31.03.2022 г. Общинският
съвет – Силистра, одобрява проект за подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) за електрозахранване ПИ с идентификатор
66425.505.114 по КККР на гр. Силистра. Проектът
е изложен за запознаване в Община Силистра,
стая 216. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Силистра до Административния
съд – Силистра.
2700
476 . – О б щ и н а г р. С р ед е ц , д и р ек ц и я
„УТСБКС“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
обявява на заинтересованите лица по чл. 131
от ЗУТ, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за елементи на техническата инфраструктура
за осигуряване на захранване с електроенергия
на обект „Външно електрозахранване на УПИ
ІІІ-142, кв. 42 по плана на с. Суходол, община
Средец“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят
с проекта в Община Средец, стая № 110, ет. 1, и
да направят писмени предложения и възражения по него, ако имат такива, пред общинската
администрация.
2708
60. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1647 от 31.03.2022 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен уст ройствен
план – парцеларен план и специализирана плансхема за разполагане на електронна съобщителна
мрежа за Базова станция на Виваком PD 2699,
с. Подслон, община Стара Загора. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2701
60а. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1648 от 31.03.2022 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен уст ройствен
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план – парцеларен план за трасе на външен
водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ
с и дентификатор № 68850.181.47 в местност
Герена, землище на гр. Стара Загора, община
Стара Загора. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община
Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2702
60б. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1649 от 31.03.2022 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен уст ройствен
план – парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на ел. схема за ПИ № 296.294,
ПИ № 296.296, ПИ № 298.45, ПИ № 298.47, ПИ
№ 298.48, ПИ № 298.49 по плана на новообразуваните имоти в местност Мечи кладенец, землище
на с. Пряпорец, община Стара Загора. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2703
60 в. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1650 от 31.03.2022 г. на Общинския
съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за външно
електрозахранване и ел. схема за ПИ с идентификатор № 38039.33.75, местност Герена, землище
на с. Колена, община Стара Загора. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2704
26 . – Общ и н а Т ърг ови щ е н а о с нов а н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 22 по протокол № 35 от 31.03.2022 г. на Общинския съвет – Търговище, е одобрен проект
на подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Изместване на 2 броя оптични
кабели, Търговище – Разград“, с който се засягат
следните поземлени имоти: ПИ с идентификатор
04159.14.20, държавна публична собственост, вид
територия – територия на транспорта, начин
на трайно ползване (НТП) – за път от репуб
ликанската пътна мрежа; ПИ с идентификатор
04159.34.2, държавна публична собственост с
предоставени права за управление на МЗХГ, вид
територия – територия, заета от води и водни
обекти, НТП – язовир; ПИ с идентификатор
04159.34.8, държавна публична собственост с
предоставени права за управление на МЗХГ, вид
територия – територия, заета от води и водни
обекти, НТП – язовир; ПИ с идентификатор
04159.16.56, общинска публична собственост, вид
територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ с идентификатор 04159.16.57, стопанисван от общината,
ви д т ери т ори я – земеделск а, Н Т П – г ори и
храсти в земеделска земя; ПИ с идентификатор
04159.14.22, държавна публична собственост, вид
територия – територия на транспорта, НТП – за
друг поземлен имот за движение и транспорт.
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Информация относно Решение № 22 на Общинския съвет – Търговище, се помества на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg,
линк – Общински съвет/Протоколи и Решения
на Общински съвет/Препис от Решение № 22 по
протокол № 35/31.03.2022 г. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Общинския съвет – Търговище,
пред Административния съд – Търговище.
2723
79. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план,
разрешен от Общинския съвет – Търговище, с
Решение № 11 по протокол № 31 от 27.01.2022 г.,
за обект: „Подземен кабел 20 kV за отвеждане на
производствена електроенергия от ФЕЦ в поземлен имот с идентификатор 55201.9.43 в землището
на с. Пайдушко, община Търговище, до стълб от
съществуващ въздушен електропровод 20 kV (собственост на „Пътинженерингстрой – Т“ – ЕАД)“.
С проекта на парцеларния план се предвижда
да се засегнат общински поземлени имоти с
идентификатори: 55201.6.8, 55201.9.6, 55201.9.36,
с НТП: за селскостопански, горски, ведомствен
път; 55201.1.35, 55201.1.36, 55201.1.37, с НТП: за
друг поземлен имот за движение и транспорт;
55201.1.26 с НТП: за местен път, и поземлен имот
с идентификатор 55201.6.34, стопанисван от общината, с НТП: за пасище. Към ПУП е разработен
и парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура (ел. схема). Информация по проекта се помества и на интернет страницата на
общината: www.targovishte.bg, линк – Актуално/
Oбявления/Обявления и уведомления на община
Търговище за 2022 година. Проектът може да
бъде разгледан в стая № 14 на ет. 1 в сградата на
Община Търговище. 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.
2724
19. – Община Ямбол на основание чл. 21, ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № ХХХVІІІ-2 от 8.04.2022 г. във
връзка с решение на ОЕСУТ по точка първа
на протокол № 3 от 17.03.2022 г. Общинският
съвет – Ямбол, е одобрил подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе
с дължина 230,90 м на подземен електропровод
20 kV за разширение на съществуващи енергийни
обекти за пренос, разпределение и преобразуване на електрическа енергия, преминаващо през
поземлени имоти в земеделска територия, публична общинска собственост, с идентификатори
87374.60.539 и 87374.60.555 по кадастралната карта
на гр. Ямбол, м. Чукура, с начин на трайно ползване – за селскостопански, полски, ведомствен път,
който е част от обект: „Реконструкция на въздушен
електропровод 20 kV „Летище“, чрез изграждане
на кабелна линия 20 kV от съществуващ БКТП
„Стоянов кладенец“ в имот с идентификатор
87374.56.757 до съществуващ ЖР стълб в имот с
идентификатор 87374.59.1 по кадастралната карта
на гр. Ямбол, община Ямбол“, съгласно графичната
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и текстовата част на проекта, представляващи
неразделна част от решението. Съгласно чл. 215
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Ямбол до
Административния съд – Ямбол.
2709
36. – Община с. Калояново, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите страни, че е постъпил проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Изграждане на оптична свързаност на
„БТК“ – ЕАД, на БС Cetin3107 в землището на
с. Дуванлии, община Калояново“, преминаващо
през ПИ с идентификатор 24000.3.39 – път от
републиканската пътна мрежа, ПИ с идентификатор 24000.2.45 – за селскостопански, горски, ведомствен път, и ПИ с идентификатор
24000.4.113 – напоителен канал, с обща дължина
на трасето 1724,10 м. Проектът е изложен за
разглеждане в сградата на Община Калояново,
стая № 7. 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, предложения
и искания до Община Калояново.
2714
55. – Община с. Крушари, област Добрич,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПЗ) на УПИ II с отреждане за „училище“ в кв. 67; УПИ II-394, УПИ
III-399, УПИ VI-417, УПИ VII-401, УПИ VIII-400,
УПИ IX-393 и УПИ Х-392 в кв. 45 с отреждане за „жилищно строителство“; УПИ II-396 и
УПИ IX-395 в кв. 46 с отреждане за „жилищно
строителство“; УПИ VI-446, УПИ VII-447, УПИ
VIII-412, УПИ XV-412 в кв. 51 с отреждане за
„жилищно строителство“ по плана на с. Добрин,
община Крушари, област Добрич. С изменението
на плана за застрояване се променя отреждането
на четиринадесетте урегулирани поземлени имота
в „ПСД – Фотоволтаична електрическа централа“
и се указват устройствени показатели: височина
(Н) до 7 м, плътност на застрояване (П застр.) ≤
50%, интензивност на застрояване (Кинт.) ≤ 0,6,
минимална озеленена площ (П озел.) мин. 40%.
За УПИ II в кв. 67 и за УПИ II-396 и УПИ IX395 в кв. 46 застрояването е свободно, указано
с ограничителни линии, външната от които
отстои на мин. 5,0 м от уличната регулация на
прилежащите улици, а към страничните граници
отстоянието се определя по реда на чл. 35, ал. 2
от ЗУТ – мин. 3,0 м. Застрояването е свързано
по общите граници между УПИ VI-446 и УПИ
VII-447; УПИ VIII-412 и УПИ XV-412 в кв. 51.
За УПИ VI-417, УПИ VII-401, УПИ VIII-400,
УПИ IX-393 и УПИ Х-392 в кв. 45 застрояването
е свързано по общите граници и е указано с
ограничителни линии, външната от които отстои
на мин. 5,0 м от уличната регулация на прилежащите улици. Към западната странична граница
отстоянието се определя по реда на чл. 35, ал. 2
от ЗУТ – мин. 3,0 м. За УПИ II-394 и УПИ III-399
в кв. 45 застрояването е свързано по общата им
граница и отстои на мин. 5,0 м от западната улична
регулация; към останалите граници отстоянието
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се определя по реда на чл. 35, ал. 2 от ЗУТ. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
проекта в общинската администрация – с. Крушари, стая 201, и могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2747
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Златко Константинов
Кръстев на 18.03.2022 г. на Заповед № ЛС-04-227
от 14.02.2013 г. на министъра на правосъдието
за утвърждаване на „Условията за ползване“ на
системата за издаване на електронно свидетелство за съдимост, по което е образувано адм. д.
№ 3134/2022 г. по описа на Върховния административен съд, насрочено за 15.09.2022 г. от 14 ч.
2750
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админист
ративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Милен Маринов Стойнов
и Мирослава Лазарова Иванова, и двамата от
София, със съдебен адрес Бургас, ул. В. Априлов
№ 18, ет. 3, срещу Решение № 207 от 28.01.2021 г.
по т. 12 от протокол № 11 на Общинския съвет – Царево, с което е одобрен ПУП – ПП за
елементи на техническата инфраструктура. По
оспорването е образувано адм. д. № 508/2022 г.
което е насрочено за 9.06.2022 г. от 9,45 ч.
2680
Административният съд – Варна, на основание чл. 181 от АПК съобщава, че е направено
оспорване от Окръжна прокуратура – Варна,
срещу чл. 67, ал. 1, 2 и 3 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на
собственост на Община Ветрино в търговски
дружества с общинско участие в капитала, за
участието на общината в граждански дружества
и в сдружения с нестопанска цел, приета от
Общинския съвет – Ветрино, с Решение № 140
по протокол № 11/30.06.2020 г. По оспорването
е образувано адм. д. № 940/2022 г., насрочено за
30.06.2022 г. – 13 ч.
2780
Административният съд – София-град, съобщава, че е образувано адм. д. № 1410/2022 г. по
описа на Административния съд – София-град,
XII тричленен състав, насрочено за 3.06.2022 г. от
13,45 ч., по постъпило оспорване срещу Заповед
№ РД-08-5775 от 26.10.2021 г. на председателя
на СГС, с която за периода 27.10 – 5.11.2021 г.
е въведена организация на работата в СГС за
отсрочване на делата, даване на справки само
по телефон, ограничаване на достъпа до деловодството и адвокатската стая и приемане на
документи от регистратурата. 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
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процесуални действия, като подадат заявление до
съда с приложени към него преписи за другите
страни в производството.
2696
А дминистративният съд – София област,
тричленен състав, на основание чл. 181 във връзка
с чл. 188 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм.
д. № 275/2022 г. по описа на същия съд, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 15.06.2022 г. от 10 ч. и по което
предмет на оспорване са чл. 23, т. 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, както и чл. 65, ал. 3, 4, 5 и 6,
чл. 62, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 за поддържане
и опазване на обществения ред, общественото
имущество и околната среда в община Ботевград,
приета от Общинския съвет – Ботевград, като
противоречащи на разпоредби от нормативни
актове с по-висока степен – ЗДвП и ЗМСМА.
2781
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 158 състав, уведомява Шукат Али,
гражданин на Пакистан, роден на 1.09.1982 г., с
последен адрес: неизвестен, да се яви в съда в
двуседмичен срок считано от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ като ответник
по гр.д. № 42999/2021 г., заведено от Макбуле Ерсинова Демирова по чл. 49, ал. 1 СК, за връчване
на искова молба и приложенията към нея ведно
със съобщение по чл. 131 ГПК.
2752
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 2 от ТЗ насрочва производство в открито съдебно заседание по ч. т. д. № 16/2022 г.
(към което е присъединено ч.т.д. № 17/2022 г.) – и
двете по описа на Окръжния съд – Търговище, за
2.06.2022 г. от 11,15 ч., в съдебна зала № 5, Съдебна палата, ет. 2, за разглеждане на постъпилите
искания от двама кредитори за отмяна на взетите
решения по т. 1, 2, 3 и 4 от протокола на събранието
на кредиторите на „Астро трейд“ – ООД – в несъстоятелност, ЕИК 130613095, по т. д. № 53/2015 г.
по описа на Окръжния съд – Търговище, проведено на 9.03.2022 г., а именно: 1. имуществото
на „Астро трейд“ – ООД (н), Търговище, да се
продава по реда на преките преговори, в цялост,
по реда на чл. 717в и чл. 717ж от ТЗ, а л.а. „Опел
Астра“ отделно, по реда на чл. 717в от ТЗ; 2. да
не се обособяват отделни дялове и имуществото
от масата на несъстоятелността да се продава
изцяло; 3. продажбата да бъде извършена при
пряко договаряне на цялостното имущество
първоначално при цена от 40%, при липса на
купувачи – на 30%, и ако и тогава не бъде осъществена продажба чрез пряко договаряне, да
се проведе ново събрание на кредиторите; 4. по
отношение на л.а. „Опел Корса“ продажбата да
бъде извършена при тристепенно наддаване и при
неуспех да се пристъпи към продан по чл. 717ж,
нова продан на 80% и при неуспехи в тази насока
да се премине към процедурата пряко договаряне,
като синдикът да договаря на 40% от оценката,
ако се стигне до пряко договаряне.
2770
Ямболският окръжен съд, гражданско отделение, V състав, на основание чл. 153, ал. 1 от
ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д.
№ 96/2022 г. по описа на ЯОС въз основа на
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постъпило мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
срещу Саид Енверов Саидов, ЕГН 8410249089, с
постоянен и настоящ адрес: Ямбол, ул. Хан Тервел
№ 73, ет. 2, ап. 3, на следното имущество на обща
стойност 88 871,45 лв., както следва:
От Саид Енверов Саидов, ЕГН 8410249089, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 86 871,45 лв.:
– сумата в размер 9057,45 лв., представляваща левовата равностойност на наредени валутни
преводи към трети лица по „Уестърн Юниън
Пеймънт Сървисис Иреланд Лимитид“;
– сумата в размер 2280 лв., представляваща
левовата равностойност на получени валутни
преводи от трети лица по „Уестърн Юниън Пеймънт Сървисис Иреланд Лимитид“;
– сумата в размер 2617 лв., представляваща
левовата равностойност на наредени валутни
преводи към трети лица по „Уестърн Юниън
Пеймънт Сървисис Иреланд Лимитид“;
– сумата в размер 1369 лв., представляваща
левовата равностойност на получени валутни
преводи от трети лица по „Уестърн Юниън Пеймънт Сървисис Иреланд Лимитид“;
– сумата в размер 2288 лв., представляваща
левовата равностойност на получени валутни
преводи от трети лица по „Уестърн Юниън Пеймънт Сървисис Иреланд Лимитид“;
– сумата в размер 14 590 лв., представляваща
левовата равностойност на наредени валутни
преводи към трети лица по „Уестърн Юниън
Пеймънт Сървисис Иреланд Лимитид“;
– сумата в размер 1858 лв., представляваща
левовата равностойност на получени валутни
преводи от трети лица по „Уестърн Юниън Пеймънт Сървисис Иреланд Лимитид“;
– сумата в размер 6869 лв., представляваща
левовата равностойност на наредени валутни
преводи към трети лица по „Уестърн Юниън
Пеймънт Сървисис Иреланд Лимитид“;
– сумата в размер 28 516 лв., представляваща
левовата равностойност на наредени валутни
преводи към Фатме Мустанова – майка на проверяваното лице, по „Мъниграм Пеймънт Системс“;
– сумата в размер 1173 лв., представляваща
левовата равностойност на наредени валутни
преводи към трети лица по „Мъниграм Пеймънт
Системс“;
– сумата в размер 1173 лв., представляваща
левовата равностойност на наредени валутни
преводи към Фатме Мустанова – майка на проверяваното лице, по „Мъниграм Пеймънт Системс“;
– сумата в размер 3716 лв., представляваща
левовата равностойност на наредени валутни
преводи към трети лица по „Мъниграм Пеймънт
Системс“;
– сумата в размер 11 365 лв., представляваща
левовата равностойност на наредени валутни
преводи към трети лица по „Мъниграм Пеймънт
Системс“.
Съгласно Определение № 208 от 28.04.2022 г.
по гр.д. № 96/2022 г. по описа на Ямболския
окръжен съд съдът определя двумесечен срок,
считано от датата на обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“, в който заинтересованите
лица могат да предявят своите претенции върху
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имуществото, предмет на иска, пред Окръжния
съд – Ямбол, по образуваното гр.д. № 96/2022 г.
Гражданско дело № 96/2022 г. по описа на Ямболския окръжен съд е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 27.06.2022 г. от 10 ч.
2779
Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 13 състав, на
основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че
има образувано гр.д. № 13252/2020 г. въз основа
на постъпило мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
срещу Калоян Христов Петров и Цветанка Ангелова Петрова в полза на държавата на незаконно
придобито имущество, описано, както следва:
1. На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Калоян Христов Петров
и Цветанка Ангелова Петрова:
– 1/4 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор
32216.2312.28, намиращ се в с. Иваняне, община
Столична, област София (столица), район „Банкя“,
в.з. Бели брег, целият с площ 4049 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг обществен
обект, комплекс, стар идентификатор: няма,
номер по предходния план: 28,003028, квартал
27, парцел ХІІ, при съседи: имоти с идентификатори № 32216.2312.36, 32216.2312.71, 32216.2312.29,
32216.2312.35, съставляващ съгласно доказателствения акт за собственост: нива, шеста категория, съставляваща имот № 28 (003028) по плана
за земеразделяне на с. Иваняне, община Столична, район „Банкя“, ЕКАТТЕ 32216, местност
Делниците, с площ 4049 кв. м, при граници и
съседи: имот 003035 – полски път на Столична
община, имот 003010 – собственост на Стефан
Трайчев Манолов, и имот 003029 – собственост
на Василка Светославова Аргирова, който имот
е част от стар имот № 003009.
2. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Калоян Христов Петров:
– сумата в общ размер 331,29 евро с левова
равностойност 647,95 лв., представляваща изходящи преводи през 2011 г. и 2012 г. от спестовен
влог с IBAN BG85PIRB91704601995470, открит в
„Банка Пиреос“ – АД, с титуляр Калоян Петров;
– сумата в размер 336 евро с левова равно
стойност 657,16 лв., представляваща изтеглени
средства през 2012 г. от спестовен влог с IBAN
BG85PIRB91704601995470, открит в „Банка Пиреос“ – АД, с титуляр Калоян Петров и непреобразувана в друго имущество;
– сумата в общ размер 5724 лв., представляваща изтеглени средства от разплащателна сметка
в левове с IBAN BG93CECB979010I1744500, открита в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Калоян Петров
и непреобразувана в друго имущество;
– сумата в размер 200 лв., представляваща
изтеглени средства от картова сметка в левове
с IBAN BG56UNCR70001522643079, открита в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Калоян
Петров и непреобразувана в друго имущество;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
изходящ превод към трето лице от спестовен
влог в левове с IBAN BG63UNCR70004520183513,
открит в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
Калоян Петров;
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– с у м а т а в о б щ р а з м е р 2 0 43 4 ,9 7 л в.,
представляваща изходящи преводи към трето лице от спестовен влог в левове с IBAN
BG63UNCR70004520183513, открит в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Калоян Петров;
– сумата в размер 6200 лв., представляваща изходящ превод към трето лице с IBAN
BG63UNCR70004520183513, открит в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Калоян Петров;
– сумата в размер 28 000 лв., представляваща изходящ превод към трето лице с IBAN
BG63UNCR70004520183513, открит в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Калоян Петров;
– сумата в общ размер 24 985 лв., предс та вл я ва ща изт еглен и средс т ва о т IBA N
BG63UNCR70004520183513, открит в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Калоян Петров и
непреобразувана в друго имущество;
– сумата в размер 29 900 лв., представляваща
парична вноска от Калоян Христов за обезпечаване дейността на дружеството, в което притежава
половината от капитала.
3. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Цветанка Ангелова
Петрова:
– сумата в общ размер 19 150 лв., представляваща изтеглени средства от сметка в левове
с IBAN BG80UNCR70001523006979, открита в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Цветанка
Петрова и непреобразувана в друго имущество.
Съгласно определение от 5.04.2022 г. по гр.
дело № 13252/2020 г. на Софийския градски съд,
гражданско отделение – І-13 състав, всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите
си върху имуществото в двумесечен срок, считано от обнародване на настоящото съобщение в
„Държавен вестник“. Те могат да направят това
чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата на СГС, като в нея впишат номера на
настоящото дело – гр. дело № 13252/2020 г. на
СГС, І-13 състав. В молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое от
имуществата, описани в настоящото обявление,
има претенции, като посочи и в коя точка на
настоящото обявление е описано имуществото.
Съдът определя дата на първото открито съдебно заседание за 1.09.2022 г., 9,30 ч.
2763
Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 13 състав,
на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява,
че има образувано гр. д. № 10112/2021 г. въз
основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ) срещу Ивайло Славейков Иванов,
Полина Станимирова Славейкова, Слав Ивайло
Славейков и Цветана Христова Иванова в полза
на държавата на незаконно придобито имущество,
описано, както следва:
1. На основание чл. 142, ал. 1 във връзка с ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ивайло Славейков
Иванов и Полина Станимирова Славейкова:
– сумата в размер 59 180 лв., представляваща равностойността на 44 % от пазарната
стойност на недвижим имот с идентификатор
68134.1600.4742.1.20, представляващ апартамент
№ 20, намиращ се в София, р-н „Студентски“,
вх. А, от 46,70 кв. м.
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2. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ивайло Славейков Иванов
и Полина Станимирова Славейкова:
– сумата в общ размер 970 евро с левова
равностойност 1897,15 лв., представляваща иззети парични средства по досъдебно производство № 101/2019 г. по описа на СО – СП, пр.
пр. № 1042/19 по описа на Специализираната
прокуратура.
3. На основание чл. 146 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от Слав Ивайло Славейков с цена на
иска в размер 136,620 лв.:
– 9/10 идеални части от самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.1600.4742.1.21 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. София, община Столична, област София
(столица), одобрени със Заповед № РД-18-38 от
10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК,
намиращ се в сграда № 1 по кадастралната схема, с предназначение на самостоятелния обект:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1,
представляващ апартамент № 21, с административен адрес: София, р-н „Студентски“, на ет. 2,
на кота + 3,40 м, със застроена площ 45,17 кв. м,
състоящ се от антре, дневна с кухненски бокс,
баня с тоалетна и тераса, при съседи по архитектурен проект: коридор, стълбищна клетка, улица
и апартамент № 2, и при съседи по кадастрална схема: на същия етаж: 68134.1600.4742.1.20,
под обекта: 68134.1600.4742.1.53, над обекта:
68134.1600.4742.1.25, заедно с 1,12 % ид. ч. от
общите части на сградата и съответните ид. ч.
от правото на строеж на мястото, върху което е
построена сградата;
– 9/10 идеални части от самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.1600.4742.1.114 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. София, община Столична, област София
(столица), одобрени със Заповед № РД-18-38 от
10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК,
намиращ се в сграда № 1 по кадастралната схема,
с предназначение на самостоятелния обект: гараж
в сграда, брой нива на обекта: 1, представляващ
гаражна клетка № 14, заснета по кадастралната
схема като гараж ГК14, с административен адрес:
София, р-н „Студентски“, на ет. -1 по кадастралната схема, а по строителна документация на първи
подземен етаж, на кота -2,70 м, със застроена
площ 23,48 кв. м, при съседи по архитектурен
проект: маневрена зона, гаражна клетка № 15,
външна стена и гаражна клетка № 13, и при
съседи по кадастрална схема: на същия етаж
68134.1600.4742.1.113, 68134.1600.4742.1.115, под
обекта: 68134.1600.4742.1.212, над обекта: няма,
заедно с 0,77 % ид. ч. от общите части на сградата и съответните ид. ч. от правото на строеж
върху мястото, върху което е построена сградата.
4. На основание чл. 146 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от Цветана Христова Иванова с цена
на иска 26 220 лв.:
– 1/10 идеални части от самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 68134.1600.4742.1.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
София, община Столична, област София (столица),
одобрени със Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г.
на изпълнителния директор на АГКК, намиращ
се в сграда № 1 по кадастралната схема, с предназначение на самостоятелния обект: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: 1, представляващ апартамент № 21, с административен адрес:
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гр. София, р-н „Студентски“, на ет. 2, на кота + 3,40 м,
със застроена площ 45,17 кв. м, състоящ се от
антре, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, при съседи по архитектурен
проект: коридор, стълбищна клетка, улица и
апартамент № 2, и при съседи по кадастрална схема: на същия етаж: 68134.1600.4742.1.20,
под обекта: 68134.1600.4742.1.53, над обекта:
68134.1600.4742.1.25, заедно с 1,12 % ид. ч. от
общите части на сградата и съответните ид. ч.
от правото на строеж на мястото, върху което е
построена сградата;
– 1/10 идеални части от самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.1600.4742.1.114 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
София, община Столична, област София (столица),
одобрени със Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на
изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в
сграда № 1 по кадастралната схема, с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда,
брой нива на обекта: 1, представляващ гаражна
клетка № 14, заснета по кадастралната схема като
гараж ГК14, с административен адрес: гр. София,
р-н „Студентски“, на ет. -1 по кадастралната
схема, а по строителна документация: на първи
подземен етаж, на кота -2,70 м, със застроена
площ 23,48 кв. м, при съседи по архитектурен
проект: маневрена зона, гаражна клетка № 15,
външна стена и гаражна клетка № 13, и при
съседи по кадастрална схема: на същия етаж
68134.1600.4742.1.113, 68134.1600.4742.1.115, под
обекта: 68134.1600.4742.1.212, над обекта: няма,
заедно с 0,77 % ид. ч. от общите части на сградата и съответните ид. ч. от правото на строеж
върху мястото, върху което е построена сградата;
– лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „СЛК
200“, с рег. № СВ5157АС, дата на първа регистрация – 4.06.2004 г., рама № WDB1714451DF009596.
Съгласно определение от 5.04.2022 г. по гр. д.
№ 10112/2021 г. на Софийския градски съд, гражданско отделение – І-13 състав, всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си
върху имуществото в двумесечен срок считано от
обнародване на настоящото съобщение в „Държавен вестник“. Те могат да направят това чрез
писмена молба, която да подадат в регистратурата
на СГС, като в нея впишат номера на настоящото
дело – гр. д. № 10112/2021 г. на СГС, І-13 състав.
В молбата си всяко заинтересовано лице следва
ясно да посочи срещу кое от имуществата, описани в настоящото обявление, има претенции, като
посочи и в коя точка на настоящото обявление
е описано имуществото.
Съдът определя дата на първото открито съдебно заседание за 1.09.2022 г., 10 ч.
2765
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд c р ешен ие о т
7.02.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени по ф. д. № 358/2011 г. на
ПП „Национален фронт за спасение на България“, както следва: изменения и допълнения в
устава, приети с решение на конгреса, проведен
на 4.12.2021 г. в Златоград, с изключение на
тези, в чието съдържание присъства употребата
на Политическа партия „Силна България“ и
ПП „СБ“. Вписва за председател Борис Янков
Ячев. Национален политически съвет в състав
от 7 членове: Борис Янков Ячев – председател;
Данчо Димитров Хаджиев – зам.-председател;
Венера Божидарова Димитрова – зам.-председа-
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тел; Христиан Радев Митев – зам.-председател;
Петко Илиев Събев – член; Венцислав Ангелов
Тоцев – член; Росен Иванов Цветков – член.
Национален изпълнителен комитет в състав от 4
членове: Борис Янков Ячев – председател; Данчо
Димитров Хаджиев – зам.-председател; Венера
Бож и дарова Д и м и т рова – зам.-п редседат ел;
Христиан Радев Mитев – зам.-председател. Вписва
Национална контролна комисия в състав от 3
членове: Петър Христов Петров – председател;
Ивайло Вагенщайн Русенов – член; Марияна
Николаева Лефтерова – член. Партията се представлява от Борис Янков Ячев – председател.
2782
Со фи йск и я т г ра дск и с ъд с р ешен ие о т
14.04.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени по ф.д. № 6019/2004 г. на
политическа партия „Демократи за силна България“, както следва: Заличава досегашните членове
на Националното ръководство и на Националния
вътрешнопартиен арбитраж. Вписва ново Национално ръководство в състав: председател: Атанас
Петров Атанасов, който представлява политическа партия „Демократи за силна България“;
заместник-председатели: Кристина Николаева
Петкова, Людмила Николаева Илиева и Йордан
Яворов Иванов; членове: Грети Иванова Стефанова, Зарко Филипов Маринов, Евгени Николаев
Харалампиев, Дора Костова Димитрова, Димитър
Здравков Чорбаджиев, Любен Иванов Иванов,
Катя Максимова Панева и Стоян Александров
Михалев. Вписва нов Национален вътрешнопартиен арбитраж в състав: председател: Иван
Йорданов Димитров; заместник-председател:
Светлана Иванова Вутова; членове: Бисер Иванов Механджийски, Петър Димов Делчев, Доля
Цветанова Пчелинска-Бойчева, Милена Димчова
Велкова и Ивайло Христов Коев.
2697

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Координационният съвет на Федерацията на независимите синдикални организации
от леката промишленост (ФНСОЛП) на основание чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 1 – 4 от устава на
ФНСОЛП и чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква редовен Седми конгрес на ФНСОЛП на 9.06.2022 г. от
11 ч. и на 10.06.2022 г. в София, хотел „Рамада“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на Координационния съвет на Федерацията на
независимите синдикални организации от леката промишленост за периода 2017 г. – 2022 г.; 2.
доклад на Федералната контролна комисия за
финансовата дейност на ФНСОЛП за периода
2017 г. – 2022 г.; 3. приемане на промени в устава
на ФНСОЛП; 4. приемане на промени в устава
на ФНСОЛП и членове на Координационния
съвет; 5. приемане на програма за действие на
ФНСОЛП за периода 2022 г. – 2027 г.; 6. приемане
на програмна рамка за периода 2022 г. – 2027 г. на
ФНСОЛП; 7. разни. Поканват се всички делегати
от основните членове и делегатите по право по
смисъла на чл. 17, ал. 5 от устава на ФНСОЛП.
2749
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Център за демографски изследвания и обучение“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 16.06.2022 г. в
16 ч., в София, ул. Стефан Караджа № 7а, в залата
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ДЪРЖАВЕН

на Съюза на тракийските дружества, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на сдружението за периода 2018 – 2021 г.;
2. финансов отчет за дейността на сдружението
през 2021 г.; 3. приемане на програма за дейността
през 2022 г.; 4. приемане на бюджет на сдружението
за 2022 г.; 5. избор на нов управителен съвет на
сдружението; 6. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 7. промени в
устава на сдружението; 8. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете в
седалището на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от
устава на сдружението общото събрание ще се
проведе независимо от броя на присъстващите
членове същия ден в 17 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват на събранието.
2718
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел в обществена полза „Дружба – София“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 2.07.2022 г. в 18 ч. в
седалището на сдружението с адрес на управление: София 1582, район „Искър“, ж.к. Дружба 2,
бл. 524, вх. Б, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния отчет на УС на сдружението; 2. вземане на решение за освобождаване на членовете
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на управителния съвет; 3. вземане на решение за
избор на нови членове на управителния съвет; 4.
промяна в устава на сдружението на основание
чл. 10, т. 1 от устава на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание се отлага с един час при същия
дневен ред и се счита за законно проведено независимо от броя на явилите се членове.
2713
26. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Ловно-рибарско дружество“ –
Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
годишно отчетно събрание на 10.06.2022 г. от 18 ч.
в сградата на Военноморския клуб във Варна, бул.
Владислав Варненчик № 2, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението
за 2021 г.; 2. отчет за дейността на контролния
съвет за 2021 г.; 3. приемане на финансовия отчет
за 2021 г.; 4. приемане на план за дейността на
сдружението през 2022 г.; 5. избор на делегати за
общото събрание на НЛРС – СЛРБ. Поканват
се всички избрани делегати на общите събрания
на ловно-рибарските дружини да вземат участие
в събранието. При липса на кворум в обявения
начален час на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
2772

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
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