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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от
2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и
109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г. и
бр. 15 от 2010 г. )
§ 1. В чл. 24, ал. 1 се правят следните изменения:
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1. Точка 1 се изменя така:
„1. деянието не е извършено или не съставлява престъпление;“.
2. Точка 11 се отменя.
§ 2. В чл. 37 ал. 1 се изменя така:
„(1) Делата за престъпления, извършени в
чужбина, са подсъдни:
1. на софийските съдилища, ако лицето е
чужденец или престъплението е извършено в
съучастие с чужденец;
2. на съда по местоживеене на лицето, ако
е български гражданин, или съучастниците са
български граждани с местоживеене в района
на един и същ съд;
3. на съда, в района на който е завършено
досъдебното производство, когато не са налице
условията по т. 1 и 2.“
§ 3. В чл. 49, ал. 1 думите „чл. 24, ал. 1,
т. 1 – 8, 10 и 11“ се заменят с „чл. 24,
ал. 1,
т. 1 – 8 и 10“.
§ 4. В чл. 52, ал. 1 се създава т. 3:
„3. полицейските органи в Министерството
на вътрешните работи – в случаите, предвидени
в този кодекс.“
§ 5. В чл. 55 се създава ал. 3:
„(3) Когато обвиняемият не владее български език, му се предоставя писмен превод на
постановлението за привличане на обвиняем,
на определенията на съда за налагане на мярка за неотклонение, на обвинителния акт, на
постановената присъда и на решението на въззивната инстанция на разбираем за него език.“
§ 6. В чл. 56, ал. 2 думите „т. 2 и 3“ се заменят с „т. 2 – 4“.
§ 7. В чл. 75 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „в този кодекс“ се добавя „да прави искания, бележки и възражения“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Органът, който образува досъдебното
производство, уведомява незабавно пострадалия
за това, ако той е посочил адрес за призоваване
в страната.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думата „адрес“ се добавя „за призоваване“.
§ 8. В чл. 94 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 7 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Извън случаите по ал. 1, по дела за
тежки престъпления прокурорът или съдът по
реда на Закона за правната помощ може да
назначи на обвиняемия резервен защитник,
независимо от упълномощаването на защитник, когато това е от изключително значение
за провеждане на наказателното производство
в разумен срок.“
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) В случаите по ал. 1 назначеният защитник продължава участието си в наказателното
производство като резервен защитник, когато
обвиняемият упълномощи друг защитник или
се откаже от защитник, ако са налице условията по ал. 4.
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(6) Резервният защитник се запознава с
делото, прави необходимите извлечения и
присъства при провеждане на процесуални
действия с участието на обвиняемия. Другите
права по чл. 99, ал. 1 упражнява по искане
или със съгласие на обвиняемия, а без такова
съгласие – когато защитата е задължителна и
упълномощеният защитник, редовно призован,
не се явява по неуважителни причини.“
§ 9. В чл. 118, ал. 1, т. 3 думите „оглед и
свързаните с него претърсване и изземване“
се заменят с „оглед, претърсване, изземване,
следствен експеримент и разпознаване на лица
и предмети“.
§ 10. В чл. 120 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „сто“ се заменя с „триста“.
2. В ал. 4 думите „до петстотин“ се заменят
с „до хиляда“.
§ 11. Създава се чл. 123а:
„Защита на служител под прикритие в наказателния процес
Чл. 123а. (1) Служител под прикритие не може
да се разпитва като свидетел, когато са налице
достатъчно основания да се предполага, че в
резултат на свидетелстването може да възникне реална опасност за живота или здравето на
служителя, на неговите възходящи, низходящи,
братя, сестри, съпруг или лица, с които се намира в особено близки отношения, както и ако
това е пречка за изпълнение на функциите му.
(2) Ръководителят на структурата, която
осигурява и прилага разследването чрез служител под прикритие, или оправомощено от
него лице определя възможността за възникване на опасност по ал. 1 и уведомява писмено
наблюдаващия прокурор и съда.
(3) Данните за самоличността на служителя
под прикритие могат да бъдат предоставени
на наблюдаващия прокурор и съда след мотивирано писмено искане до органа по чл. 175,
ал. 2, който дава писмено разпореждане за
разкриване на самоличността само ако няма
да възникне опасност по ал. 1.
(4) Органите на досъдебното производство
и съдът вземат всички възможни мерки за запазване в тайна на самоличността на служителя
под прикритие.“
§ 12. Член 124 се изменя така:
„Доказателствена сила на показанията, дадени от свидетел с тайна самоличност и от
служител под прикритие
Чл. 124. Обвинението и присъдата не могат
да се основават само на показанията на свидетели, дадени по реда на чл. 141 или 141а.“
§ 13. В чл. 127 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително докладите и приложените
към тях документи относно разследванията на
Европейската служба за борба с измамите“.
§ 14. В чл. 139 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 123, ал. 2, т. 2“ се
заменят с „по чл. 141 и 141а“.
2. В ал. 7 думите „и при условията на международен договор, по който Република България
е страна“ се заличават.
3. Създават се ал. 8 и 9:
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„(8) Разпит на свидетел, намиращ се в
страната, чрез видеоконференция или телефонна конференция може да се извърши в
съдебното производство, а в досъдебното производство – при условията и по реда на чл. 223.
(9) В случаите по ал. 8 разпитът се извършва
в съответствие с разпоредбите на този кодекс,
като самоличността на свидетеля се проверява
от съдия от първоинстанционния съд по местонахождението на свидетеля.“
§ 15. В чл. 141 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „извън страната“ се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разпит по реда на чл. 139, ал. 8 на
свидетел с тайна самоличност се извършва при
променен глас, а чрез видеоконференция – и
при променен образ на свидетеля. Преди началото на разпита съдия от първоинстанционния съд по местонахождението на свидетеля
удостоверява, че разпитваното лице е същото,
на което е даден идентификационният номер
по чл. 123, ал. 4, т. 6.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат съответно и
при разпит на лица, по отношение на които е
взета мярка за защита по чл. 6, ал. 1, т. 3, 4 и
5 от Закона за защита на лица, застрашени във
връзка с наказателно производство.“
§ 16. Създава се чл. 141а:
„Разпит на служител под прикритие като
свидетел
Чл. 141а. (1) Разпит на служител под прикритие като свидетел се извършва по реда на
чл. 139, ал. 8, като се променя гласът, а при
видеоконференция – и образът, на разпитвания
служител под прикритие.
(2) Преди началото на разпита ръководителят
на структурата, която осигурява и прилага разследването чрез служител под прикритие, или
оправомощено от него лице свидетелства, че
разпитваното лице е същото, на което е даден
идентификационният номер по чл. 174, ал. 5.
(3) Към протокола за разпит се прилагат
искането за използване на служителя под прикритие и разпорежданията по чл. 174, ал. 5 и
чл. 175, ал. 2.“
§ 17. В чл. 149 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „пет“ се заменя със „седем“.
2. В ал. 5 думата „двеста“ се заменя с „петстотин“.
§ 18. В чл. 159 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Органите на досъдебното производство
или съдът могат да поискат от директора на
Европейската служба за борба с измамите да
им предостави докладите и приложените към
тях документи относно провеждани разследвания на службата.“
§ 19. В чл. 173 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато искането е за разследване чрез
служител под прикритие, ръководителят на
структурата, която го осигурява и прилага, или
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оправомощено от него лице представя на органа по чл. 174, ал. 1 и 2 писмена декларация
от служителя, че е запознат със задълженията
си и задачите по конкретното разследване. Декларацията се съхранява от органа по чл. 174,
ал. 1 и 2 и в нея вместо данни за самоличността
на служителя се посочва личният му идентификационен номер, определен от структурата,
която осигурява и прилага разследването чрез
служител под прикритие.“
§ 20. В чл. 174 ал. 5 се изменя така:
„(5) Разпореждането за разследване чрез
служител под прикритие съдържа престъплението, за което се разрешава разследването,
и идентификационния номер на служителя,
определен от органа по ал. 1 и 2.“
§ 21. В чл. 176 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думата „предоставят“ се заменя с „изпращат“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 177, ал. 3, когато това
е необходимо за нуждите на наказателното
производство, при използване на специални
разузнавателни средства прокурорът, поискал
разрешението, може да постанови веществените
доказателствени средства да се изготвят в повече от два екземпляра. В срок до 24 часа от
изготвянето на веществените доказателствени
средства запечатан екземпляр се изпраща на
съда, дал разрешението, а останалите екземпляри се изпращат на прокурора за прилагане
към съответните наказателни производства.“
§ 22. В чл. 177 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „разузнавателни
средства“ се поставя точка и текстът докрая
се заличава.
2. Създава се ал. 3:
„(3) За доказване на тежко умишлено престъпление по чл. 172, ал. 2 могат да се ползват и
данните, получени при прилагане на специални
разузнавателни средства по друго наказателно
производство или по искане на орган по чл. 13,
ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни
средства.“
§ 23. В чл. 178 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 8 изречение трето се заличава.
2. В ал. 9 накрая се поставя запетая и се
добавя „а по чл. 141а – от ръководителя на
структурата, която осигурява и прилага разследването чрез служител под прикритие, или
от оправомощено от него лице“.
§ 24. В чл. 194 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. с фактическа и правна сложност, възложени им от административния ръководител на
съответната окръжна прокуратура.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Полицейските органи в Министерството на вътрешните работи могат да извършват
действията по чл. 212, ал. 2, както и действия
по разследването, възложени им от прокурор,
следовател или от разследващ полицай.“
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§ 25. Член 194а се отменя.
§ 26. В чл. 203 ал. 3 се изменя така:
„(3) При промяна в компетентността и в
други случаи, когато един разследващ орган по
чл. 52, ал. 1 бъде заменен с друг, извършените
действия по разследването и други процесуални
действия запазват процесуалната си стойност.“
§ 27. В чл. 206 накрая се поставя запетая и
се добавя „т. 1, 2 и 4“.
§ 28. В чл. 212 ал. 2 се изменя така:
„(2) Досъдебното производство се счита за
образувано със съставянето на протокола за
първото действие по разследването, когато се
извършва оглед, включително освидетелстване,
претърсване, изземване и разпит на свидетели,
ако незабавното им извършване е единствената
възможност за събиране и запазване на доказателства, както и когато се извършва обиск
при условията и по реда на чл. 164.“
§ 29. В чл. 214, ал. 1 накрая думите „който
го е съставил“ се заменят с „който да извърши
разследването“.
§ 30. В чл. 215, ал. 2 думата „достатъчно“
се заличава.
§ 31. В чл. 219 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „акта“ се заменя с „протокола“.
2. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Освен обстоятелствата по чл. 179, ал. 1
в призовката се вписват конкретните действия,
за които се призовава лицето, правото му да се
яви със защитник и възможността да му бъде
назначен защитник в случаите по чл. 94, ал. 1,
както и възможността за принудително довеждане при неявяване без уважителни причини.
Призовката се връчва не по-късно от три дни
преди предявяване на обвинението.
(6) Когато обвиняемият е редовно призован
и не се яви без уважителни причини, се довежда принудително по реда на чл. 71, ал. 3 – 7.“
3. Създава се нова ал. 7:
„(7) Когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник или бъде принудително доведен,
разследващият орган извършва действията, за
които е призован обвиняемият, като в случаите
по чл. 94, ал. 1 му назначава защитник.“
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „по ал. 1 – 6“ се заменят с „по ал. 1 – 7“.
§ 32. В чл. 227 се правят следните изменения:
1. Алинеи 2 – 5 се изменят така:
„(2) Обвиняемият и неговият защитник,
пострадалият и неговият повереник се призовават за предявяването на разследването, ако
са поискали това.
(3) Призоваването се извършва на посочените
по делото адреси за призоваване в страната, като
призовката се връчва не по-късно от три дни
преди датата за предявяване на разследването.
(4) Разследването не се предявява, ако лицето
не е намерено на посочените по делото адреси
за призоваване в страната или е редовно призовано, но не е посочило уважителни причини
за неявяването си.
(5) Когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник, разследващият орган му
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предявява разследването, като в случаите по
чл. 94, ал. 1 му назначава защитник.“
2. Алинея 6 се отменя.
3. В ал. 9 изречение второ се заличава.
4. Алинея 10 се отменя.
§ 33. В чл. 229, ал. 3 думите „се произнася
наблюдаващият прокурор“ се заменят с „наблюдаващият прокурор се произнася в срок до
седем дни с постановление, което не подлежи
на обжалване“.
§ 34. Членове 231 – 233 се отменят.
§ 35. В чл. 234 се правят следните изменения:
1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) По искане на прокурора, когато делото
представлява фактическа и правна сложност,
административният ръководител на прокуратурата или оправомощен от него прокурор може
да удължи срока по ал. 1 с не повече от четири месеца. В изключителни случаи този срок
може да бъде удължаван от административния
ръководител на по-горестоящата прокуратура
или от оправомощен от него прокурор.
(4) Мотивираното искане за удължаване на
срока се изпраща преди изтичането на сроковете по ал. 1 и 2.“
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Взетите по отношение на обвиняемия
мерки за процесуална принуда, както и мярката
за обезпечаване на гражданския иск, ако основанието за нейното налагане е отпаднало, се
отменят от прокурора след изтичане на повече
от две години от привличането в случаите на
тежко престъпление и повече от една година – в останалите случаи. В тези срокове не
се включва времето, през което наказателното
производство е било спряно от прокурора на
основание чл. 25.“
3. В ал. 10 думите „което подлежи на обжалване в тридневен срок пред въззивния съд“
се заменят с „което е окончателно“.
4. Алинея 11 се отменя.
§ 36. Член 235 се изменя така:
„Изпращане на делото на прокурора
Чл. 235. След окончателното приключване на
разследването разследващият орган незабавно
изпраща с писмено мнение делото на прокурора
и прилага: списък на лицата, които трябва да
бъдат призовани в съдебното заседание; справка
за взетата мярка за неотклонение, в която се посочва датата на задържането на обвиняемия, ако
мярката е задържане под стража или домашен
арест; справка за документите и веществените
доказателствени материали; справка за направените разноски и справка за взетите мерки за
обезпечение, както и справка за настаняването
на децата в случаите по чл. 63, ал. 8.“
§ 37. В чл. 237, ал. 1 думите „чл. 123, ал. 2,
т. 2“ се заменят с „чл. 141 и 141а“.
§ 38. В чл. 243, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. когато намери, че обвинението не е
доказано.“
§ 39. В чл. 244 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. при невъзможност единствен свидетел
очевидец да бъде разпитан, включително по
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делегация, чрез видеоконференция или телефонна конференция.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 40. В чл. 246, ал. 3 думите „и по кой
международен договор“ се заличават.
§ 41. В чл. 249 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „за допълнително разследване“ се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 2 разпореждането на
съдията-докладчик подлежи на обжалване и
протестиране по реда на глава двадесет и втора.“
§ 42. В чл. 250 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Съдията-докладчик прекратява наказателното производство:
1. в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9 и 10, а когато производството е образувано по тъжба на пострадалия – и в случаите
по чл. 24, ал. 4;
2. когато деянието, описано в обвинителния
акт или в тъжбата, не съставлява престъпление.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Препис от разпореждането за прекратяване на наказателното производство от
общ характер се връчва на прокурора и на
обвиняемия, а на пострадалия или неговите
наследници, както и на ощетеното юридическо
лице – ако са намерени на посочените от тях
адреси за призоваване в страната.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Препис от разпореждането за прекратяване на наказателното производство за
престъпление, което се преследва по тъжба на
пострадалия, се връчва на частния тъжител и
на обвиняемия.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 43. В чл. 269, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. редовно е призован, не е посочил уважителни причини за неявяването си и е изпълнена
процедурата по чл. 254, ал. 4;“.
2. Досегашната т. 3 става т. 4.
§ 44. В чл. 271, ал. 11 думата „петстотин“
се заменя с „хиляда“.
§ 45. В чл. 279 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Обясненията на обвиняем, дадени в
присъствието на защитник по същото дело
пред орган на досъдебното производство, се
прочитат при условията по ал. 1, т. 3 и 4, а
когато подсъдимият е един – и при условията
по ал. 1, т. 2.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Когато обяснения, дадени в присъствието на защитник по същото дело пред орган
на досъдебното производство, се отнасят до
повдигнатото обвинение на друг подсъдим,
прочитането им при условията по ал. 1, т. 1
и 2 е допустимо само със съгласието на този
подсъдим. Преди получаване на съгласието

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

съдът разяснява на подсъдимия, че прочетените
обяснения могат да се ползват при постановяване на присъдата. За това съдебно следствено
действие по искане на подсъдимия съдът му
назначава защитник, ако няма такъв.
(4) Осъдителната присъда не може да се
основава единствено на обяснения, прочетени
по реда на ал. 2 и 3.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 5.
§ 46. В чл. 280 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 и 5 думите „по чл. 123, ал. 2, т. 2“
се заменят с „по чл. 141 и 141а“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Малолетен свидетел, който е бил разпитан в наказателното производство, се разпитва
отново само когато показанията му не могат
да се прочетат при условията и по реда на
чл. 281 или новият разпит е от изключително
значение за разкриване на истината.“
§ 47. Член 281 се изменя така:
„Прочитане на показанията на свидетел
Чл. 281. (1) Показанията на свидетел, дадени по същото дело пред съдия в досъдебното
производство или пред друг състав на съда, се
прочитат, когато:
1. между тях и показанията, дадени на съдебното следствие, има съществено противоречие;
2. свидетелят отказва да даде показания или
твърди, че не си спомня нещо;
3. свидетелят, редовно призован, не може
да се яви пред съда за продължително или неопределено време и не се налага или не може
да бъде разпитан по делегация;
4. свидетелят не може да бъде намерен, за
да бъде призован, или е починал;
5. свидетелят не се явява и страните са
съгласни с това;
6. свидетелят е малолетен и при разпита
му са присъствали обвиняемият и неговият
защитник.
(2) По реда на ал. 1 могат да бъдат прочетени обясненията, дадени по същото дело
от обвиняем, който се разпитва на основание
чл. 118, ал. 1, т. 1.
(3) При условията по ал. 1, т. 1 – 6 показанията на свидетел, дадени пред орган на досъдебното производство, се прочитат, когато при
разпита са участвали обвиняемият и неговият
защитник, ако такъв е упълномощен или назначен. Когато подсъдимите са повече, за прочитане на показанията е необходимо съгласие
на тези от тях, които не са били призовани за
разпита или са посочили уважителни причини
за неявяването си, и прочетените показания се
отнасят до повдигнатото им обвинение.
(4) Когато не могат да бъдат прочетени по реда
на ал. 3, показанията на свидетел, дадени пред
орган на досъдебното производство, се прочитат,
ако са налице условията по ал. 1, т. 1 или 2.
(5) При условията по ал. 1, т. 1 – 6 показанията на свидетел, дадени пред орган на досъдебното производство, могат да се прочетат със
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съгласието на подсъдимия и неговия защитник, гражданския ищец, частния обвинител и
техните повереници.
(6) При условията по ал. 1, т. 1 – 6 показанията на свидетел, дадени пред орган на
досъдебното производство, могат да се прочетат по искане на подсъдимия или на неговия
защитник, когато не е уважено искането им
по чл. 223, ал. 4.
(7) В случаите по ал. 3 и 5 преди получаване на съгласие от подсъдимия за прочитане
на показанията съдът му разяснява, че прочетените показания могат да се ползват при
постановяване на присъдата. За това съдебно
следствено действие по искане на подсъдимия
съдът му назначава защитник, ако няма такъв.
(8) Осъдителната присъда не може да се
основава само на показания, прочетени по
реда на ал. 4.
(9) Използването на звукозапис и видеозапис
не се допуска, преди да се прочетат показанията
на свидетеля.
(10) Когато свидетелят е разпитан по делегация, прочита се протоколът за разпит.“
§ 48. В чл. 287 ал. 1 се изменя така:
„(1) Прокурорът повдига ново обвинение,
когато на съдебното следствие установи основания за съществено изменение на обстоятелствената част на обвинението или за прилагане
на закон за по-тежко наказуемо престъпление.“
§ 49. В чл. 306, ал. 1, т. 3 се създава изречение второ: „Първоинстанционният съд,
постановил условното наказание лишаване
от свобода, се произнася за прилагането на
чл. 68, ал. 3 от Наказателния кодекс, а окръжният съд, постановил условното предсрочно
освобождаване от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода – за прилагането на
чл. 70, ал. 7, изречение първо, предложение
второ от Наказателния кодекс.“
§ 50. В чл. 318, ал. 2 изречение второ се
заличава.
§ 51. В чл. 334, т. 4 думите „както и когато
първоинстанционният съд не е упражнил правомощията си по чл. 369, ал. 4“ се заличават.
§ 52. В чл. 341, ал. 1 след числото „436“ се
поставя запетая и се добавя „чл. 452, ал. 1“.
§ 53. В чл. 354, ал. 3 в текста преди т. 1
след думите „ново разглеждане“ се добавя „на
първата или въззивната инстанция“.
§ 54. Глава двадесет и шеста с чл. 368 и
369 се отменя.
§ 55. Член 369а се отменя.
§ 56. В чл. 414, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 57. В чл. 419 ал. 2 се отменя.
§ 58. В чл. 427 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „лишаване от свобода“
се добавя „или пробация“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаи на прекъсване на изпълнение
на наказанието окръжният прокурор назначава
експертиза за изясняване психическото състояние на осъдения.“
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§ 59. В чл. 428 след думите „лишаване от
свобода“ се добавя „или пробация“.
§ 60. В глава тридесет и пета в наименованието на раздел ІV накрая се добавя „или
пробация“.
§ 61. В чл. 447 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите „лишаване
от свобода“ се добавя „или пробация“.
2. В т. 1 думите „в затвора или поправителния
дом“ се заменят с „по време на изпълнение на
наказанието“.
3. Създава се т. 5:
„5. при временна екстрадиция на осъдения
в друга държава и при временно предаване на
исканото лице с Европейска заповед за арест
на издаващата държава – членка на Европейския съюз – до изтичане на срока, определен с
писмено споразумение между двете държави.“
§ 62. В чл. 452 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Съдът
се произнася с определение, което може да се
обжалва и протестира в седемдневен срок от
постановяването му по реда на глава двадесет
и първа.“
2. В ал. 2 накрая се добавя „освен в случаите
по чл. 269, ал. 3“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат
и при налагане на друга пробационна мярка,
както и при замяната на една пробационна
мярка с друга. Съдът се произнася с определение, което може да се обжалва и протестира
в седемдневен срок от постановяването му по
реда на глава двадесет и втора.“
§ 63. В чл. 474 ал. 1 се изменя така:
„(1) Съдебен орган на друга държава може да
проведе чрез видеоконференция или телефонна
конференция разпит на лице, което е свидетел
или вещо лице в наказателно производство и се
намира в Република България, както и разпит с
участието на обвиняем само ако това не противоречи на основните принципи на българското
право. Разпит чрез видеоконференция с участие
на обвиняем може да се проведе само с негово
съгласие и след като участващите български
съдебни органи и съдебните органи на другата
държава договорят начина на провеждане на
видеоконференцията.“
§ 64. В чл. 478 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Молбата за трансфер на наказателно производство
от друга държава се приема от органа по ал. 1,
когато:“ се заменят с „Органите по ал. 1 незабавно препращат молбата за трансфер на
наказателно производство от друга държава на
компетентния орган на наказателното производство съгласно разпоредбите на този кодекс,
а когато подсъдността не може да се определи
по правилата на чл. 37 – на софийските съдилища. Молбата за трансфер на наказателно
производство от друга държава се приема от
органа на наказателното производство, когато
са налице няколко от следните основания:“.
2. Алинея 3 се отменя.

ВЕСТНИК
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 65. Данните, получени при прилагане на
специални разузнавателни средства до влизането
в сила на този закон, не могат да се използват
в наказателното производство при условията и
по реда на чл. 177, ал. 3.
§ 66. (1) Неприключените съдебни производства по глава двадесет и шеста се довършват
по досегашния ред.
(2) Определенията на съда по отменения
чл. 369, ал. 5 подлежат на проверка по реда
на глава тридесет и трета и след влизането в
сила на този закон. Проверката се извършва
на основание чл. 422, ал. 1, т. 1 – 3, както и
при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.
§ 67. В Наказателния кодекс (обн., ДВ,
бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм.,
бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89
от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г.,
бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от
1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44
от 1984 г., бр. 41, 79 и 80 от 1985 г., бр. 89 и
90 от 1986 г., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10,
31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр.,
бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54
от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.;
Решение № 19 от 1995 г. на Конституционния
съд – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г.,
бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 от 1997 г. на Конституционния
съд – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132,
133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г.,
бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 от 2000 г.
на Конституционния съд – бр. 98 от 2000 г.;
изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от
2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76,
86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г.,
бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67
и 102 от 2008 г. и бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93
и 102 от 2009 г.) се създава чл. 12б:
„Чл. 12б. Не е общественоопасно деянието,
извършено от лице, което е действало като
служител под прикритие в рамките на определените му правомощия по закон.“
§ 68. В Закона за изпълнение на наказанията
и задържането под стража (обн., ДВ, бр. 25 от
2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 244, ал. 1 и 2 думите „заключителен
акт“ се заменят с „писмено мнение“.
2. В чл. 245:
а) в ал. 1 думите „заключителния акт“ се
заменят с „писменото мнение“;
б) в ал. 2 думите „изготвен заключителен
акт“ се заменят с „изготвено писмено мнение“.
§ 69. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм.
и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр.
17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от
2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г.
и бр. 88, 93 и 103 от 2009 г.) в чл. 29 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Веществените доказателствени средства,
получени при използване на специални разузнавателни средства, се изготвят в два екземпляра
от съответната структура по чл. 20, ал. 1, която
ги прилага, и се отразяват в протокол по реда,
предвиден в Наказателно-процесуалния кодекс.
В срок до 24 часа от изготвянето им по един
екземпляр от изготвените доказателствени
средства и протокола се изпращат запечатани
на съответния орган по чл. 13, ал. 1 или 2 и
на органа по чл. 15. Когато това е необходимо
за нуждите на наказателното производство,
при използване на специални разузнавателни
средства съответният орган по чл. 13, ал. 2
може да постанови веществените доказателствени средства да се изготвят в повече от два
екземпляра. В тези случаи в срок до 24 часа от
изготвянето на веществените доказателствени
средства запечатан екземпляр се изпраща на
органа по чл. 15, а останалите екземпляри се
изпращат на органа по чл. 13, ал. 2.“
2. В ал. 3, т. 1 след думите „чл. 13, ал. 1“
се добавя „или 2“.
§ 70. В Закона за подпомагане и финансова
компенсация на пострадали от престъпления
(ДВ, бр. 105 от 2006 г.) в чл. 12, т. 2 думите
„чл. 24, ал. 1, т. 1, 7, 9 и 11“ се заменят с „чл. 24,
ал. 1, т. 1, 7 и 9“.
§ 71. В Закона за правната помощ (обн.,
ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от
2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г. и бр. 42 от 2009 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 20, ал. 1 и 2 думата „дознанието“
се заменя с „Министерството на вътрешните
работи и Министерството на отбраната“.
2. В чл. 23:
а) в ал. 1 след думите „адвокатска защита“
се добавя „резервен защитник“;
б) в ал. 2 и 3 думите „заподозреният“ и
„уличеният“ се заличават.
3. В чл. 28, ал. 1 думите „уличеният или
заподозреният“ се заличават.
§ 72. Този закон влиза в сила един месец
след обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на разпоредбата на § 5, която
влиза в сила една година след обнародването
на закона в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 25 март 2010 г. и на 21 април 2010 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2906

РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 от Конституцията на Република България
и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на
Република България от 27 юли 2009 г. (ДВ,
бр. 60 от 2009 г.)
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РЕШИ:
1. Освобождава Божидар Михайлов Нанев
като министър на здравеопазването.
2. Избира Анна-Мария Борисова Иванова
за министър на здравеопазването.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 21 април 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3547

РЕШЕНИЕ

за освобождаване на членове на Комисията
за регулиране на съобщенията
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 6 от заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
(ДВ, бр. 27 от 2010 г.)
РЕШИ:
Освобождава като членове на Комисията
за регулиране на съобщенията:
Вяра Чавдарова Минчева,
Радослав Георгиев Илиевски,
Свилен Христов Попов.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 22 април 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3584

РЕШЕНИЕ

за предсрочно прекратяване на мандата на
директора на Националната здравноосигурителна каса
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 19, ал. 4, т. 5 от Закона
за здравното осигуряване
РЕШИ:
Предсрочно прекратява мандата на Жени
Николаева Бумбарова-Начева като директор
на Националната здравноосигурителна каса.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 22 април 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3585
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67
ОТ 14 АПРИЛ 2010 Г.

за заплатите в бюджетните организации и
дейности
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Утвърждава месечното разпределение на разходите за заплати по бюджетите
на първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити за 2010 г. съгласно приложение № 1.
(2) Утвърдените по реда на ал. 1 разходи
за заплати могат да се разходват по месеци
до 90 на сто.
(3) Разходите за заплати за съответния
месец се извършват до ограничения по реда
на ал. 2 размер за изплащане на основните
месечни заплати, на допълнителните и други трудови възнаграждения по Кодекса на
труда, по Закона за държавния служител, по
друг закон или нормативен акт, с колективен
трудов договор и/или с вътрешни правила
за работната заплата, и/или с индивидуален
трудов договор.
(4) Икономията на разходите за заплати
може да се използва текущо или с натрупване
само за изплащането на парични и/или предметни награди и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в съответствие
с действащата нормативна уредба.
(5) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности
от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала в резултат
на преминаване на функции и персонал към
друго бюджетно предприятие, икономиите на
разходите за заплати могат да се използват
за увеличаване на индивидуалните основни
месечни заплати до максималния размер за
съответната длъжност и/или за издръжка
в съответната административна структура
или бюджетна организация. Намаляването
на числеността на персонала се извършва с
нормативен акт и не се отразява при формирането на годишния размер на разходите за
заплати за следващата година.
(6) Месечното разпределение на разходите
за заплати на Държавен фонд „Земеделие“ се
утвърждава по реда на утвърждаване извънбюджетната сметка на фонда съгласно чл. 47,
ал. 2 от Закона за устройството на държавния
бюджет и чл. 14, ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(7) Утвърдените по реда на ал. 6 разходи
за заплати могат да се разходват по месеци
до 90 на сто.
Чл. 2. Приема:
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1. таблица за размерите на минималните
и максималните основни месечни заплати по
длъжностни нива за работещите в държавната
администрация съгласно приложение № 2;
2. таблица за размерите на минималните
и максималните основни месечни заплати
по длъжностни нива за работещите в Националната агенция за приходите и в Агенция
„Митници“ съгласно приложение № 3;
3. таблица на длъжностните наименования, минималните и максималните основни
месечни заплати на началниците и членовете
на кабинетите на министър-председателя,
на заместник министър-председателите и на
министрите; на съветниците, експертите и
техническите сътрудници в тези кабинети,
както и на експертите за връзки с обществеността в кабинетите на областните управители
съгласно приложение № 4;
4. таблица на длъжностните наименования, минималните и максималните основни
месечни заплати на заместник-министрите,
на председателите, заместник-председателите и членовете на държавни комисии; на
председателите и заместник-председателите
на държавни агенции; на областните управители и заместник областните управители; на
изпълнителните директори на изпълнителни
агенции; на ръководителите на административни структури, създадени със закон или с
постановление, и на техните заместници; на
кметовете, заместник-кметовете и кметските
наместници съгласно приложение № 5;
5. таблица за размерите на минималните
и максималните основни месечни заплати по
длъжностни нива за заемащите дипломатически длъжности в дипломатическата служба
съгласно приложение № 6;
6. таблица за размерите на минималните
и максималните основни месечни заплати по
длъжностни нива за държавните служители
в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на
финансите съгласно приложение № 7.
Чл. 3. Първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити по приложение № 1 разпределят утвърдените разходи за заплати за
съответните системи съобразно структурата
и квалификацията на персонала по второстепенни и от по-ниски степени разпоредители с
бюджетни кредити по реда на чл. 9 от Наредбата
за договаряне на работната заплата, приета с
Постановление № 129 на Министерския съвет
от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 1991 г.; изм., бр. 30
и 40 от 1993 г.).
Чл. 4. (1) Общинските съвети по предложение на кметовете на общините утвърждават
разходите за заплати през 2010 г. за делегираните от държавата дейности без звената
от системата на народната просвета, които
прилагат системата на делегираните бюджети.

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

(2) Директорите на училища, детски градини и обслужващи звена от системата на
народната просвета, прилагащи системата
на делегираните бюджети, самостоятелно
определят средствата за заплати съобразно
утвърдените им разходи.
(3) Общинските съвети по предложение на
кметовете на общините в съответствие със
Закона за местното самоуправление и местната администрация утвърждават разходите за
заплати за работещите в местните дейности.
(4) Разходите за заплати за съответния
месец се извършват до утвърдения от общинския съвет размер за изплащане на основните
заплати, на допълнителните и други трудови
възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител, по друг закон
или нормативен акт.
(5) Икономията на средствата за заплати
може да се използва текущо или с натрупване
само за изплащането на парични или предметни награди и допълнителни възнаграждения
за постигнати резултати в съответствие с
действащата нормативна уредба и вътрешните
правила за работната заплата.
Чл. 5. (1) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на
работещите по трудово правоотношение се
договарят и определ ят с индивидуалните
трудови договори в рамките на утвърдените
разходи за заплати, както следва:
1. на персонала в администрациите на
органите на държавната власт и местната
администрация и в техните структури и звена – при условията и по реда на ал. 3 – 8;
2. на персонала в средното образование – по
ред и начин, определени с наредба, приета
от Министерския съвет по предложение на
министъра на образованието, младежта и
науката, при условията и по реда на постановлението, както и с отраслово (браншово)
споразумение;
3. на персонала в здравните и лечебните заведения – бюджетни предприятия по смисъла
на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за счетоводството – по ред и начин,
утвърдени с отраслово (браншово) споразумение и/или с колективни трудови договори, и/
или с вътрешни правила за работна заплата;
4. за останалия персонал, необхванат в
т. 2 и 3 – по ред и начин, включително по
длъжностни наименования и размери на началните основни месечни заплати, утвърдени
с отраслови (браншови) споразумения и/или
с колективни трудови договори, и/или с вътрешни правила за работната заплата.
(2) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на държавните
служители се определят от органа по назначаването при условията и по реда на ал. 3 – 8.
(3) Индивидуалните размери на основните
месечни заплати при пълно работно време
не могат да бъдат по-ниски от минималните
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или началните основни месечни заплати за
заеманата длъжност. Индивидуалните основни
месечни заплати на заемащите длъжности
по приложения № 2 – 7 не могат да бъдат
по-високи от максималната основна месечна
заплата за заеманата длъжност. Индивидуалните размери на основните месечни заплати
на служителите при непълно работно време
се определят съобразно заеманата длъжност
и пропорционално на законоустановеното
работно време.
(4) Индивидуалните размери на основните
месечни заплати на постъпващите в съответната
администрация служители и на постъпващите
за първи път на държавна служба служители
се определят до размера на средната основна
месечна заплата, изчислена въз основа на минималния и максималния размер на основната
месечна заплата за съответната длъжност,
освен в случаите на временно преместване на
държавен служител по чл. 81б от Закона за
държавния служител.
(5) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, завръщащи се от отпуск
или от командировка с продължителност
повече от една година, както и на възстановените служители се определят в размера
по ал. 4, като не могат да бъдат по-ниски от
получаваните към момента на излизането в
отпуск, командироването или прекратяването
на правоотношението.
(6) Индивидуалните основни месечни заплати на майките, завръщащи се от отпуск
за бременност и раждане или за отглеждане
на дете, или на лицето, което ползва отпуск
по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда или за
отглеждане на дете, се определят при спазване на чл. 14, ал. 4 от Закона за защита от
дискриминация.
(7) Индивидуалните основни месечни заплати
на служителите, завръщащи се в администрацията, от която са били изпратени по реда на
чл. 81б от Закона за държавния служител, се
определят в размера по ал. 4, като не могат да
бъдат по-ниски от получаваните към момента
на прехвърлянето.
(8) На лицата, преназначени на дру га
длъжност, за която са определени същите или
по-високи минимални и максимални размери
на основната месечна заплата, се определя
индивидуална основна месечна заплата до
размера на средната основна месечна заплата, изчислена въз основа на минималния и
максималния размер на основната месечна
заплата за новата длъжност, но не по-малко
от размера на получаваната основна месечна
заплата до преназначаването.
(9) Индивидуалните основни месечни заплати на началника на политическия кабинет
на министър-председателя и на главния секретар на Министерския съвет се определят
от министър-председателя при спазване на
изискванията само на ал. 3.
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(10) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Одит на средствата от Европейския съюз“,
на директора и заместник-директорите на
Агенция „Митници“ и на заместник изпълнителните директори на Националната агенция
за приходите се определят от министъра на
финансите.
(11) При определяне на индивидуалните
размери на основните месечни заплати на
одиторите по Закона за вътрешния одит в
публичния сектор и на служителите, заемащи
ръководни длъжности в звената за вътрешен
одит и в специализираната администрация на
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“, ограниченията по ал. 4 – 8
не се прилагат.
Чл. 6. (1) На държавните служители, служителите на Агенция „Пътна инфраструктура“,
на изпълнителния директор и държавните
служители от специализираната администрация на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ за изпълнение
на функции по управлението на финансовата
помощ от Европейския съюз се изплаща месечно допълнително възнаграждение в размер
на основната месечна заплата на съответния
служител съгласно списъци, утвърдени от
министъра по управление на средствата от
Европейския съюз и министъра на финансите.
(2) В звената за вътрешен одит се определят
служители, които да извършват одитни дейности, свързани с управлението на съответната
оперативна програма. На тези служители се
изплаща месечно допълнително възнаграждение
в размер на основната месечна заплата на съответния служител съгласно списъци, утвърдени
от министъра по управление на средствата от
Европейския съюз и министъра на финансите.
(3) Нач ис л я ва не т о и изп ла ща не т о на
допълнителното възнаграждение по ал. 1 и
2 се извършват на базата на действително
отработените дни.
(4) В списъците по ал. 1 могат да се включват длъжности от администрации и административни звена съгласно приложение № 8.
(5) В списъците по ал. 1 могат да се включват и до 10 държавни служители от администрациите по приложение № 8 в различни
от описаните звена, които имат принос за
изпълнението на дейности по управлението
на финансовата помощ от Европейския съюз
(сл у ж и т ели, осъщес т вява щ и п ра вно -консултативни, счетоводни, контролни и други
функции).
(6) Служителите по ал. 5 се определят от
ръководителя на съответната администрация,
а за администрацията на Министерския съвет – от главния секретар на Министерския
съвет.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

(7) Списъците по ал. 1 съдържат броя на
служителите, структурните звена, наименованията на длъжностите, основните месечни
заплати, датата на влизане в сила и източника
на финансиране за всяко структурно звено.
(8) Когато допълнителните възнаграждения
се изплащат за сметка на техническата помощ
по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз, както и възнагражденията, изплащани за сметка на Оперативна
програма „Техническа помощ“, по отношение
на тях Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда
за предоставяне на безвъзмездна помощ по
оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз, и по Програма ФАР на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 г. и бр. 7,
16 и 93 от 2009 г.) не се прилага.
(9) В случаите по ал. 8:
1. допълнителните възнаграждения могат
да се изплащат първоначално от съответния
бюджет, като впоследствие периодично и
след верифициране от управляващия орган
се възстановяват от техническата помощ
по оперативните програми, съфинансирани
от Структ у рните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз или съответно
от Европейския фонд по рибарство, или от
Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони;
2. допълнителните възнаграждения, както и
възнагражденията по чл. 7, ал. 3, финансирани
от Оперативна програма „Техническа помощ“,
могат да се изплащат първоначално от съответния бюджет, като впоследствие периодично
и след верифициране от управляващия орган
се възстановяват от оперативната програма;
3. управляващите органи получават финансиране за изплащане на възнагражденията
по т. 1 и 2 съгласно установените процедури
при условията и по реда за предоставяне на
безвъзмездна помощ според приложимите
правила, действащи за оперативните програми,
под формата на авансови, междинни и/или
окончателни плащания;
4. след верифициране от управляващите
органи разходите се сертифицират по общия
ред.
Чл. 7. (1) Необходимите средства за изплащане на допълнителните възнаграждения на
служителите по чл. 6, ал. 1 се осигуряват от
източниците, посочени в приложение № 8.
(2) Необходимите средства за изплащане
на допълнителни възнаграждения на служителите по чл. 6, ал. 2 и 5 се осигуряват
от техническите помощи на оперативните
програми и от Оперативна програма „Техническа помощ“.
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(3) Необходимите средства за изплащане на
основните месечни заплати и на допълнителните възнаграждения по Закона за държавния
служител на служителите от звеното по пореден № 1, т. 4 и на определени служители от
звеното по пореден № 11 от приложение № 8,
включително разходите за задължителните
социални и здравни осигурителни вноски, се
финансират по Оперативна програма „Техническа помощ“.
(4) Служителите по ал. 3 от звеното по
пореден № 11 от приложение № 8 се определят
от министъра на финансите.
Чл. 8. (1) Индивидуалните основни месечни
заплати на работещите в държавната администрация, за които се прилага Наредбата за
условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация, приета с
Постановление № 105 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 6 и 46 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г.,
бр. 46 от 2006 г., бр. 64 и 92 от 2008 г., бр. 5
и 102 от 2009 г. и бр. 25 от 2010 г.), могат да
се определят до максималните размери по
длъжности в рамките на ограничените по
реда на чл. 1, ал. 2 разходи за заплати.
(2) Индивидуалните основни месечни заплати на лицата, заемащи длъжности, посочени
в приложение № 5, за които не се прилага
Наредбата за условията и реда за атестиране
на служителите в държавната администрация,
се определят до максималните размери по
длъжности в рамките на ограничените по
реда на чл. 1, ал. 2 разходи за заплати, а за
общините – в рамките на разходите за делегираните от държавата дейности.
Чл. 9. (1) Длъжностните разписания на
администрациите на органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление,
както и на другите бюджетни организации и
дейности се разработват по образец съгласно
приложение № 1 към чл. 11, ал. 1 от Наредбата за прилагане на Единния класификатор
на длъжностите в администрацията, приета с
Постановление № 47 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 46 и 72 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г.,
бр. 28 от 2006 г., бр. 64 и 71 от 2008 г., бр. 2,
18, 34 и 83 от 2009 г. и бр. 4 от 2010 г.), и се
утвърждава от ръководителя на съответната
администрация. Длъжностното разписание
трябва да съответства на утвърдената численост на персонала.
(2) Заемането на длъжностите по трудово
или по служебно правоотношение се извършва
в съответствие с длъжностните разписания по
ал. 1 и се отразява в поименните разписания
на длъжностите по образец съгласно приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от Наредбата
за прилагане на Единния класификатор на
длъжностите в администрацията.
(3) За незаетите длъжности в държавната
администрация се резервират средства за
работни заплати в размер, не по-малък от
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минималния размер на основната месечна
заплата за съответната длъжност, увеличен
с 20 на сто и 10 на сто за други установени
допълнителни възнаграждения.
Допълнителна разпоредба
§ 1. „Бюджетни организации и дейности“
по смисъла на постановлението са:
1. администрациите на органите на държавната власт и местната администрация
и техните структурни звена независимо от
формата и източника на финансиране;
2. другите държавни и общински организации и звена, които се финансират изцяло
или частично от републиканския бюджет или
от общинските бюджети;
3. специализираните организации и звена,
които работят на извънбюджетна сметка,
както и фондовете, създадени със закон или
с друг нормативен акт, независимо от източниците на финансиране, доколкото друго не
е определено в постановлението, в закон или
в друг нормативен акт.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Отменя се Постановление № 46 на
Министерския съвет от 2009 г. за заплатите
в бюджетните организации и дейности (обн.,
ДВ, бр. 18 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 36, 64,
81, 85, 89, 90 и 93 от 2009 г.; попр., бр. 95 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2009 г. и бр. 4
от 2010 г.).
§ 3. За месеците януари, февруари, март и
април 2010 г. допълнителното възнаграждение
по чл. 6 се изплаща и на лицата, които са
имали право на такова възнаграждение по
чл. 6 и по приложение № 8 към чл. 6, ал. 3
от отмененото Постановление № 46 на Министерския съвет от 2009 г. за заплатите в
бюджетните организации и дейности.
§ 4. Необходимите средства за прилагане на
постановлението се осигуряват в рамките на
одобрените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2010 г. средства
по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, трансфера от
републиканския бюджет по самостоятелните
им бюджети и извънбюджетни сметки и от
собствени приходи на общините.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 107а, ал. 7 и 8 от Кодекса на труда,
чл. 67, ал. 2 от Закона за държавния служител
и § 60, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2010 г.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1
януари 2010 г. с изключение на разпоредбата
на чл. 6, ал. 2, която влиза в сила от 1 май
2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Разходи за заплати на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2010 г.

Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1
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ството на правосъдието.

3. В разходите за заплати по пореден № 4 не са включени разходите за заплати на служителите от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“  и Главна дирекция „Охрана“ на Министер-

2. В разходите за заплати по поредни № 7, 8, 12 и 14 не се включват държавните училища и обслужващи звена, финансирани по единни разходни стандарти.

1. В разходите за заплати  са включени и възнагражденията на лицата, заемащи ръководни длъжности, определени с акт, приет от Народното събрание.

Забележки:

ците

агенция за бежан

боти – Държавна

вът р еш н и т е ра-

Министерство на

временни запаси“

резерв и военно-

ц и я „ Дъ рж а в ен

Държ а вна а г ен-

114 750

82 217

143 798

2

ДЪРЖАВЕН

28

27

ните длъжности)

ц и я та (с избор -

тта на информа-

сия по сигурнос-

Държавна коми-

рената енергия)

използване на яд-

кона за безопасно

чл. 6, ал. 3 от За-

длъж ностит е по

но регулиране (с

Агенция за ядре-

чл. 12, ал. 5 от ЗЕ)

(с длъжностите по

водно регулиране

143 798

1

16

26

25

Държавна коми-

24

сия за енергийно и

Б

А

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 32

БРОЙ 32

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

Приложение № 2
към чл. 2, т. 1
Таблица за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива
за работещите в държавната администрация
№
по ред

Длъжностни нива от Единния класификатор на
длъжностите в администрацията

От 1 януари 2010 г.
минимална
основна месечна
заплата
(в лв.)

максимална
основна месечна
заплата
(в лв.)

1.

А1

1147

1860

2.

А2

967

1595

3.

А3, Б1

784

1395

4.

А4, Б2

695

1262

5.

А5, Б3

574

1064

6.

Б4 – за длъжността главен архитект в Столичната
община

393

1064

7.

А6, Б4 без длъжността главен архитект в Столичната
община

393

862

8.

А7, Б5, В1

363

798

9.

Б6 – за длъжността главен архитект в община с
население над 50 000 души

343

798

10.

А8, Б6 без длъжността главен архитект в община с
население над 50 000 души

343

730

11.

Б7 – за длъжността главен архитект в община с
население под 50 000 души

335

730

12.

А9, Б7, В2 без длъжността главен архитект в община
с население под 50 000 души

335

597

13.

Б8, В3

335

531

14.

Б9, Б10, Б11, В4

240

518

15.

В5, Г1

240

498

16.

В6, В7

240

439

17.

В8, В9, Г2, Г3

240

372

Забележка. За длъжностите от длъжностни нива Б9, Б10 и Б11, когато се заемат по служебно правоотношение, минималната основна месечна заплата е 335 лв. от 1 януари 2010 г. съгласно § 9 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

Приложение № 3
към чл. 2, т. 2
Таблица за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива
за работещите в Националната агенция за приходите и в Агенция „Митници“
№
по ред

Длъжностни нива от Единния класификатор на
длъжностите в администрацията

От 1 януари 2010 г.
минимална
основна месечна
заплата
(в лв.)

максимална
основна месечна
заплата
(в лв.)

1.

А2, А3

967

1800

2.

А4

846

1564

С Т Р.
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3.

А5

700

1372

4.

А6

629

1304

5.

Б3, А7

605

1250

6.

Б4

583

1221

7.

Б5

396

996

8.

Б6, В2 – само за длъжностите в Агенция „Митници“

363

782

9.

Б7, В2 – само за длъжностите в Националната
агенция за приходите,
В3, В4 – само за длъжностите в Агенция „Митници“,
В5, Г1

240

604

240

462

10.

В4 – само за длъжностите в Националната агенция
за приходите, В6, Г2, Г3

Забележка. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива с
вътрешните правила за работната заплата могат да се определят диференцирани диапазони за длъжности в
различните структури и звена в зависимост от тяхната специфика.

Приложение № 4
към чл. 2, т. 3
Таблица на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на началниците и членовете на кабинетите на министър-председателя, на заместник министър-председателите
и на министрите, на съветниците, експертите и техническите сътрудници към тези кабинети, както и
на експертите за връзки с обществеността към кабинетите на областните управители
№
по
ред

Длъжностни наименования

От 1 януари 2010 г.
минимална основна
месечна заплата
(в лв.)

максимална
основна месечна
заплата
(в лв.)

1.

Началник на кабинета на министър-председателя

1147

1860

2.

Началник на кабинета на заместник министър-председател

1027

1727

3.

Говорител на Министерския съвет, парламентарен
секретар в кабинета на министър-председателя, началник на кабинета на министър

967

1595

4.

Съветник към кабинета на министър-председателя;
парламентарен секретар в кабинета на заместник
министър-председател

906

1462

5.

Експерт към кабинета на министър-председателя; съветник към кабинета на заместник министър-председател; парламентарен секретар в кабинета на министър;
говорител на Министерството на външните работи

574

1064

6.

Експерт към кабинета на заместник министър-председател; съветник към кабинета на министър

393

931

7.

Експерт към кабинета на министър; експерт за връзки
с обществеността към кабинета на областен управител

363

862

8.

Технически сътрудник към кабинета на министърпредседателя; технически сътрудник към кабинета
на заместник министър-председател

332

798

9.

Технически сътрудник към кабинета на министър

303

699

БРОЙ 32
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Приложение № 5
към чл. 2, т. 4
Таблица на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на
заместник-министрите, на председателите, заместник-председателите и членовете на държавни комисии;
на председателите и заместник-председателите на държавни агенции; на областните управители и заместник областните управители; на изпълнителните директори на изпълнителни агенции; на ръководителите
на административни структури, създадени със закон или с постановление, и на техните заместници; на
кметовете, заместник-кметовете и кметските наместници
№ по
ред

Длъжностни наименования

От 1 януари 2010 г.
минимална основна
месечна заплата
(в лв.

максимална
основна месечна
заплата
(в лв.

1.

Кмет на Столичната община

1147

1860

2.

Председател на държавна агенция; председател на
държавна комисия; заместник-министър; областен
управител; главен държавен здравен инспектор; кмет
на община с население над 100 000 души; заместниккмет на Столичната община

1027

1661

3.

Кмет на община с население от 50 001 до 100 000 души

997

1594

4.

Заместник-председател на държавна агенция; заместник-председател на държавна комисия; член
на държавна комисия; изпълнителен директор на
изпълнителна агенция; ръководител на административна структура, създадена със закон или с постановление; кмет на район с население над 100 000
души; заместник-кмет на община с население над
100 000 души

967

1527

5.

Заместник-ръководител на административна структура, създадена със закон или с постановление; органи
по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за опазване на
околната среда; член на Акредитационния съвет на
Националната агенция за оценяване и акредитация;
кмет на община с население от 10 001 до 50 000
души; кмет на район с население от 50 001 до 100 000
души; заместник-кмет на община с население от
50 001 до 100 000 души; заместник-кмет на район с
население над 100 000 души

846

1462

6.

Заместник областен управител; заместник-кмет на
община с население от 10 001 до 50 000 души; кмет
на община с население до 10 000 души; кмет на
район с население до 50 000 души, заместник-кмет
на район с население от 50 001 до 100 000 души

694

1262

7.

Заместник-кмет на район с население до 50 000 души

544

1080

8.

Заместник-кмет на община с население до 10 000
души; кмет на кметство с население над 2500 души;
председатели на постоянни комисии по области на
висшето образование и председател на Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и
контрол

393

898

9.

Кмет на кметство с население от 501 до 2500 души

373

834

10.

Кмет на кметство с население до 500 души

314

770

11.

Кметски наместник

241

451
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Приложение № 6
към чл. 2, т. 5
Таблица за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива
за заемащите дипломатически длъжности в дипломатическата служба
№
по
ред

Длъжностни категории и степени от
Класификатора на дипломатическите
длъжности

От 1 януари 2010 г.
минимална основна
месечна заплата
(в лв.)

максимална основна
месечна заплата
(в лв.)

1.

А1

1100

1691

2.

А2

975

1570

3.

А3

920

1480

4.

Б1

880

1450

5.

А4

855

1380

6.

Б2

825

1350

7.

Б4

775

1300

8.

Б3

725

1268

9.

Б5

675

1200

10.

В1

695

1147

11.

В2

625

1100

12.

В3

595

1000

13.

В4

550

967

14.

В5

500

846

Приложение № 7
към чл. 2, т. 6
Таблица за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива за служителите в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“
към министъра на финансите
№
по
ред

Длъжностни нива от
Единния класификатор на длъжностите в администрацията

1.

А4

2.

От 1 януари 2010 г.
минимална основна
месечна заплата
(в лв.)

максимална основна
месечна заплата
(в лв.)

1000

2500

А5, Б3

800

2300

3.

A6, Б4

700

2000

4.

Б5

600

1700

5.

Б6

550

1600

6.

Б7

450

1200

Забележка. Определените в приложението минимални и максимални размери на основните месечни заплати
не се отнасят за длъжностите в общата администрация, както и за длъжностите „държавен експерт“, „главен
експерт“, „старши експерт“, „младши експерт“, „главен юрисконсулт“, „старши юрисконсулт“ и „младши юрисконсулт“ в специализираната администрация на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския
съюз“ към министъра на финансите.
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Приложение № 8
към чл. 6, ал. 4
Списък на администрациите и административните звена, от които могат да се включват служители в
списъците по чл. 6, ал. 1
№
по
ред

1.

2.

3.

4.

Администрация

Административно звено

Администрация на Министерския съвет

1. Дирекция „Програмиране
на средствата от Европейския
съюз“

ОП „Техническа помощ“

2. Дирекция „Мониторинг на
средствата от Европейския
съюз“

ОП „Техническа помощ“

3. Дирекция „Информация
и системи за управление на
средствата от ЕС“

ОП „Техническа помощ“

4. Дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ“

ОП „Техническа помощ“

1. Дирекция „Национален
фонд“

ОП „Техническа помощ“

2. Дирекция „Централно звено
за финансиране и договаряне“

Републикански бюджет

3. Дирекция „Оперативна
програма „Административен
капацитет“

Техническа помощ ОП „Административен капацитет“/
Републиканският бюджет

1. Главна дирекция „Програмиране на регионалното
развитие“

Техническа помощ ОП „Регионално развитие“

2. Главна дирекция „Управление на териториалното
сътрудничество“

Републиканският бюджет

3. Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти“

Републиканският бюджет

1. Дирекция „Фондове на
Европейския съюз за околна
среда“

Те х н и ч е с к а п о м о щ О П
„Околна среда“

2. Дирекция „Кохезионна политика за околна среда“

Те х н и ч е с к а п о м о щ О П
„Околна среда“

3. Дирекция „Европейски и
международни проекти“

Републиканският бюджет

Министерство на финансите

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на околната
среда и водите

Източник на финансиране
(републиканският бюджет,
Техническа помощ)

5.

Министерство на труда и социалната политика

Главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти“

Техническа помощ ОП „Развитие на човешките ресурси“

6.

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Техническа помощ ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“

С Т Р.
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7.

Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията

Дирекция „Координация на
програми и проекти“

Те х н и ч е с к а п о м о щ О П
„Транспорт“

8.

Министерство на земеделието
и храните

1. Дирекция „Развитие на
селските райони“

Техническа помощ Програма за развитие на селските
райони

2. Дирекция „Наблюдение, координация и административен
контрол на Разплащателната
агенция“

Техническа програма за развитие на селските райони

3. Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа“

Републиканският бюджет

4. Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения“, отдел „Идентификация
на земеделските парцели“

Републиканският бюджет

9.

Министерство на образованието, младежта и науката

Главна дирекция „Структурни
фондове и международни образователни програми“

Техническа помощ ОП „Развитие на човешките ресурси“

10.

Министерство на вътрешните
работи

Дирекция „Международни
проекти“

Републиканският бюджет

Дирекция „Координация на
борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейските общности“

ОП „Техническа помощ“

11.

Изпълнителна агенция „Одит
на средствата от Европейския
съюз“ към министъра на финансите

Изпълнителният директор и
държавните служители в специализираната администрация

ОП „Техническа помощ“

12.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Дирекция „Европейски фонд
за рибарство“

Техническа помощ ОП „Рибарство и аквакултури“

13.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – междинно
звено

Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации“

Техническа помощ ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“

14.

Агенция за социално подпомагане

Дирекция „Международно
сътрудничество, програми и
европейска интеграция“

Техническа помощ ОП „Развитие на човешките ресурси“

15.

Агенция по заетостта

Дирекция „Европейски фондове и международни проекти“

Техническа помощ ОП „Развитие на човешките ресурси“

16.

Агенция „Пътна инфраструктура“

Дирекция „Изпълнение на
проекти по Оперативна програма „Транспорт“ и Кохезионен фонд“

Те х н и ч е с к а п о м о щ О П
„Транспорт“

3369
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76
ОТ 20 АПРИЛ 2010 Г.

за оптимизиране на месечното разпределение
на разходите и трансферите/субсидиите по
републиканския бюджет за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Държавните органи, министерствата и ведомствата коригират представеното в
Министерството на финансите по реда на чл. 1,
ал. 3 от Постановление № 324 на Министерския
съвет от 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г.
(ДВ, бр. 3 от 2010 г.) месечно разпределение
на утвърдените им годишни размери на разходите, трансферите/субсидиите с посочената
в приложение № 1 сума.
(2) Разпоредителите с бюджетни кредити по
ал. 1 коригират месечното си разпределение
от януари до март 2010 г. по отчетни данни.
Със сумата по приложение № 1 се коригират
разходите, трансферите/субсидиите до ноември 2010 г. включително, като разликата до
утвърдените им годишни размери се включва
за декември 2010 г.
Чл. 2. Сметната палата, Министерството на
образованието, младежта и науката и Министерството на отбраната коригират месечното
си разпределение на трансферите/субсидията
съгласно приложение № 2 при спазване разпоредбите на чл. 1, ал. 2.
Чл. 3. Трансферите от бюджетите на Министерството на образованието, младежта и науката
и Министерството на отбраната за държавните
висши училища и Българската академия на
науките се коригират съгласно приложение
№ 3 при спазване разпоредбите на чл. 1, ал. 2.
Чл. 4. Препоръчва на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по самостоятелните бюджети – Висшия съдебен съвет, Народното събрание, Националния осигурителен
институт и Националната здравноосигурителна
каса, да предприемат необходимите действия
за оптимизиране на месечното разпределение
на разходите за 2010 г.
Чл. 5. Препоръчва на общините да предприемат необходимите действия за оптимизиране
и ограничаване на разходите по бюджетите си
за 2010 г., като ограничат разходите си до размера на собствените си приходи и получените
трансфери от други бюджети, извънбюджетни
сметки и фондове и не допускат натрупване
на просрочени задължения.
Заключителни разпоредби
§ 1. Първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити по чл. 1 и 2 в 10-дневен
срок от влизането в сила на постановлението
представят в Министерството на финансите
ново месечно разпределение на разходите и
трансферите/субсидиите за 2010 г.

ВЕСТНИК
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§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на съответните разпоредители с бюджетни кредити и на министъра на финансите.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение № 1
към чл. 1
№
по
ред
1

Наименованиe

Сума
(в лв.)

2

3

1. Администрация на президента
2. Министерски съвет
3. Конституционен съд

523 200
8 780 100
189 200

4. Министерство на финансите

22 800 000

5. М и н ис т ерс т во на вън ш н и т е
работи
6. Министерство на правосъдието

12 263 576
15 002 400

7. Министерство на здравеопазването
8. Министерство на образованието,
младежта и науката
9. Министерство на културата

80 000 000

10. Министерство на околната среда
и водите
11. Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма
12. Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
в т.ч. Агенция „Пътна инфраструктура“
13. Министерство на земеделието
и храните
14. Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията
15. Министерство на физическото
възпитание и спорта
16. Комисия за защита от дискриминация
17. Комисия за защита на личните
данни
18. Комисия за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност
19. На ц иона л на ра зу зна ват ел на
служба
20. Омбудсман

2 477 133

21. Национален статистически институт

14 943 679
8 208 788

9 196 795
31 027 024
26 477 774
26 255 533
8 015 731
4 016 108
270 000
265 000
531 000
2 140 000
266 000
2 161 416
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2
22. Комисия за защита на конкуренцията
23. Комисия за регулиране на съобщенията
24. Съвет за електронни медии

ВЕСТНИК

3
450 646

1
1.7.

1 058 985

1.8.

140 000

1.9.

25. Държавна комисия за енергийно
и водно регулиране
26. Агенция за ядрено регулиране

368 815
517 383

1.10.

27. Държавна комисия по сигурност
та на информацията
28. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия
29. Държавна агенция „Национална
9
сигурност“
30. Държавна агенция „Държавен
9
резерв и военновременни запаси“
ОБЩО
272

620 000

1.11.

860 000

1.12.
1.13.
1.14.

667 500
452 228
468 240

Приложение № 2
към чл. 2
№
по
ред

Наименование

Сума
(в лв.)

1. Сметна палата

1 672 900

2. Държавни висши военни училища

2 326 300

3. Държавни висши училища
4. Българска академия на науките
ОБЩО

№
1
І.
ІІ.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.

36 127 053
7 469 507

1.22.

47 595 760

Наименование

Приложение № 3
към чл. 3

1.23.

Сума
(в лв.)
3
7 469 507

1.24.

2
Българската академия на науките
Държавни висши училища
38 453 353

– от Министерството на об- 36 127 053
разованието, младежта и науката за:
Т е х н и ч е с к и я у н и в е р с и - 3 322 400
тет – София
Т е х н и ч е с к и я у н и в е р с и - 1 064 532
тет – Варна
Те х н и ч е с к и я у н и в е р с и 715 816
тет – Габрово
Р у с е н с к и я у н и в е р с и т е т 1 464 068
„А. Кънчев“
Университета по хранителни
560 036
технологии – Пловдив
Химико-технологичния и ме746 304
талургичен университет – София

1.25.

1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.

2
Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ – Бургас
Лесотехническия университет – София
Университета по архитектура,
строителство и геодезия – София
Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски“ – София
Университета за национално и
световно стопанство – София
И коном и че ск и я у н и вер ситет – Варна
Стопанската академия „Д. А.
Ценов“ – Свищов
Софийския университет „Св.
Климент Охридски“
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
Юг оз а па д н и я у н и вер си т е т
„Неофит Рилски“ – Благоевград
Шу менск и я у н и верси т е т
„Епископ Константин Преславски“
Националната спортна академия „Васил Левски“ – София
Аграрния университет – Пловдив
А ка деми я та за м узика лно,
танцово и изобразително изкуство – Пловдив
Националната академи я за
театрално и филмово изкуство
„Кръстьо Сарафов“ – София
Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Националната художествена
академия – София
Специализираното висше училище по библиотекознание
и информационни технологии – София
Колежа по телекомуникации
и пощи – София
Медиц инск и я у ниверситет – София
Мед и ц и нск и я у н и вер си т е т
„Проф. д-р Параскев Иванов
Стоянов“ – Варна
Медиц инск и я у ниверситет – Пловдив
Медиц инск и я у ниверситет – Плевен

БРОЙ 32
3
598 852
693 263
1 099 711
471 459
1 833 567
1 083 790
860 597
4 151 197
1 068 494
1 875 491
1 554 509
810 599
1 225 412
782 741
260 687
315 004
379 642
455 832
228 592

127 180
2 952 945
931 337
1 499 428
749 104

1.31.

Тракийския университет – Стара Загора

1 622 537

1.32.

Висшето транспортно училище
„Тодор Каблешков“ – София

412 116

БРОЙ 32
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1.33.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
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2
Висшето строително училище
„Любен Каравелов“ – София
- от Министерството на от- 2
браната за:
Военна академия „Г. С. Раковски“
Националния военен универ- 1
ситет „В. Левски“
Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
Общо
45

3
209 812
326 300
513 600
312 200
500 500
922 860

3505

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО НА
КУЛТУРАТА

Наредба за изменение на Наредба № Н-5 от
2009 г. за реда за създаване на научни групи
към музеите (ДВ, бр. 2 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 7 ал.2 се изменя така:
„(2) За ръководител на научната група се
определя старши научен сътрудник ІІ степен,
като в случай, че групата не разполага с такъв,
се определя научен сътрудник І степен.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: В. Рашидов
3507

МИНИСТЕРСТВО НА
ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-12
от 12 април 2010 г.

за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за изплащане на възнагражденията и
обезщетенията на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия.
Чл. 2. Възнагражденията и обезщетенията се
изплащат лично на военнослужещите в брой и/
или се превеждат по банкови сметки, посочени

ВЕСТНИК
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от тях, като им се предоставя информация на
хартиен носител (фиш) за начислените възнаграждения и направените удръжки.
Чл. 3. Възнагрaжденията на военнослужещите се начисляват от датата на встъпване в
длъжност, обявена със заповед на командира
(началника) на военното формирование или
на ръководителя на съответната структура.
Чл. 4. (1) Месечните възнаграждения на
военнослужещите се изчисляват за работни дни.
(2) Възнагражденията на военнослужещите при отработен непълен работен месец
се изплащат пропорционално на фактически
отработените дни.
Чл. 5. (1) При промяна на местослуженето
на военнослужещия се издава удостоверение
по образец (приложение № 1) за начисленото
възнаграждение.
(2) Удостоверението по ал. 1 заедно с книжката за служебния (трудовия) стаж се представя
от военнослужещия в новото военно формирование или съответна структура.
(3) В случаите, когато с нормативен акт на
Министерския съвет е променен размерът на
основното месечно възнаграждение и/или с
акт на министъра на отбраната са променени
размери на допълнителни възнаграждения от
дата, предхождаща преместването на военнослужещия, и той не е получил увеличението,
разликата се начислява и изплаща във военното
формирование или съответна структура, където
е служил преди преместването.
Чл. 6. (1) При отклонение от военна служба
или отстраняване от длъжност изплащането на
възнагражденията на военнослужещия се спира
за времето, през което се намира в отклонение,
съответно е отстранен от длъжност.
(2) За спиране на плащането се издава заповед на командира (началника) на военното
формирование или ръководителя на съответната структура, в която се посочва началото
на отклонението, съответно отстраняването от
длъжност.
(3) Изплащането на възнагражденията се
възобновява на основание на заповед на командира (началника) на военното формирование
или ръководителя на съответната структура,
считано от датата на фактическото явяване
на военнослужещия във формированието или
съответната структура, съответно преустановяването на отстраняването от длъжност.
Чл. 7. В случаите на отстраняване от длъжност на основание чл. 158, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (ЗОВСРБ) изплащането на възнагражденията се възобновява на основание заповед
на командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната
структура от датата на възстановяването на военнослужещия на длъжност, като за времето на
отстраняването същият получава обезщетение,
определено по реда на чл. 158, ал.2 ЗОВСРБ.
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Чл. 8. При освобождаване от военна служба
изплащането на възнагражденията на военнослужещите се прекратява от датата на отчисляването им от списъчния състав на военното
формирование или съответната структура.
Чл. 9. (1) Военнослужещите получават до
50 % от полагащото им се основно месечно
възнаграждение до 10-о число на текущия месец, а останалата част от дължимото брутно
месечно възнаграждение – до 25-о число на
текущия месец, като се приспадат извършените
авансови плащания.
(2) Военнослужещите получават полагащите
им се обезщетения при средна/тежка телесна
повреда или при смърт, причинени при или по
повод изпълнение на военната служба, съгласно
чл. 233, ал.1 и 2 ЗОВСРБ – до 30 работни дни
от датата на получаване във военното формирование или съответната структура на решението
на министъра на отбраната или оправомощено
от него длъжностно лице по чл. 17, ал.1.
(3) Военнослужещите получават полагащите им се обезщетения при освобождаване от
военна служба в следните срокове:
1. ако полагащото се обезщетение по чл. 227
ЗОВСРБ е в размер до 4 брутни месечни възнаграждения, целият размер на обезщетението се
изплаща в срок до 30 работни дни от датата на
заповедта за отчисляване от списъчния състав
на военното формирование или съответната
структура;
2. ако полагащото се обезщетение по чл. 227
ЗОВСРБ е в размер над 4 брутни месечни
възнаграждения – 4 брутни месечни възнаграждения се изплащат в срок до 30 работни
дни от датата на заповедта за отчисляване от
списъчния състав на военното формирование
или съответната структура, а остатъкът от обезщетението се изплаща до 6 месеца от датата на
заповедта за отчисляване от списъчния състав;
3. за неползван платен годишен отпуск
съгласно чл. 199 ЗОВСРБ – до 30 работни
дни от датата на заповедта за отчисляване от
списъчния състав на военното формирование
или съответната структура;
4. за неспазен срок на предизвестие съгласно
чл. 168 ЗОВСРБ – до 30 работни дни от датата
на заповедта за отчисляване от списъчния състав
на военното формирование или съответната
структура.
Г л а в а

в т о р а

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
Чл. 10. Размерите на основното месечно
възнаграждение на военнослужещите се обявяват поименно със заповед на командира
(началника) на военното формирование или
ръководителя на съответната структура.
Чл. 11. При дисциплинарно наказание „понижаване във военно звание с една степен за
срок от шест месеца до една година“ военнослужещите получават възнаграждение в размер на
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основното месечно възнаграждение, определено
за най-високата степен на военното звание, в
което са понижени, от датата на налагане на
дисциплинарното наказание.
Чл. 12. На военнослужещите, назначени в
специални или временни щатове на министъра на отбраната, се изплаща основно месечно
възнаграждение в съответствие с присвоеното
им военно звание и степен за последната
заемана длъжност преди назначаването им в
специалния щат.
Чл. 13. (1) Прослуженото време на военна
служба при формиране на допълнителното
възнаграждение за продължителна служба по
чл. 213 ЗОВСРБ се удостоверява с книжката за
служебния (трудовия) стаж на военнослужещия.
(2) При определяне на прослуженото време
по ал. 1 се зачита и прослуженото време като
кадрови военнослужещи по отменения Закон
за отбраната и въоръжените сили на Република
България (отм., ДВ, бр. 35 от 2009 г.), както и
прослуженото време като офицери и сержанти
на действителна военна служба по отменения
Закон за всеобщата военна служба в Република
България (отм., ДВ, бр. 112 от 1995 г.).
Чл. 14. (1) Допълнителното възнаграждение
за продължителна служба се изплаща от първо
число на месеца, следващ този, през който е
придобито правото.
(2) В месечните ведомости за заплати на
военнослужещите се вписва прослуженото
време на военна служба в години, месеци и
дни, определено към първо число на месеца,
за който се начислява заплатата.
Чл. 15. При допълнително представяне на
документи за прослужено време на военна
служба по-високият размер на допълнителното
възнаграждение за продължителна служба се
изплаща от първо число на месеца, следващ
този, през който са представени документите.
Г л а в а

т р е т а

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл. 16. Обезщетението за тежка или средна
телесна повреда, причинена при или по повод
изпълнение на военната служба по чл. 233,
ал. 1 ЗОВСРБ, както и обезщетението при
смърт на военнослужещ, загинал при или по
повод изпълнение на служебните задължения
по чл. 233, ал. 2 ЗОВСРБ, се изплаща въз основа на заповед на командира (началника) на
военното формирование или ръководителя на
съответната структура, в което служи пострадалият военнослужещ или в което е служил
починалият военнослужещ, след положително
решение на министъра на отбраната или оправомощеното от него длъжностно лице.
Чл. 17. (1) Правоимащите подават заявление
чрез командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната
структура до министъра на отбраната или опра-
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вомощено от него длъжностно лице за вземане
на решение за изплащане на обезщетенията по
чл. 233 ал. 1 и 2 ЗОВСРБ.
(2) В случаите на претендиране на право на
обезщетение по чл. 233, ал. 1 ЗОВСРБ към
заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. удостоверение за обстоятелствата, при
които е настъпило увреждането, издадено от
командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура, където е служил военнослужещият към
момента на настъпване на телесната повреда;
към удостоверението се прилагат и влезли в
сила актове на органи на съдебната власт по
производства, водени по случая;
2. медицинско заключение на Централната
военномедицинска комисия при Военномедицинската академия за характера и степента на
увреждането на военнослужещия.
(3) В случаите на претендиране на право
на обезщетение по чл. 233, ал. 2 ЗОВСРБ към
заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. удостоверение за обстоятелствата, при
които е загинал военнослужещият, издадено
от командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната
структура, където е служил военнослужещият;
към удостоверението се прилагат и влезли в
сила актове на органи на съдебната власт по
производства, водени по случая;
2. акт за смърт на военнослужещия;
3. удостоверение за наследници и/или родствени връзки, издадено от съответната община
(кметство).
(4) След разформироване на български контингент за участие в мисии и операции извън
територията на страната удостоверенията по
ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 се издават от командващия на Съвместното оперативно командване.
(5) Екземпляри от решението по ал. 1 се
изпращат до командира (началника) на военното
формирование или ръководителя на съответната структура, както и до правоимащите лица.
Чл. 18. Удостоверенията по чл. 17, ал. 2,
т. 1, ал. 3, т. 1 и ал. 4 се издават в срок до 10
работни дни от датата на поискване от правоимащите лица.
Чл. 19. След изплащане на обезщетението
командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната
структура предприема действия по предявяване
на регресен иск или издаване на заповед по
чл. 410, ал. 1 ГПК при наличие на данни за
лица, виновно причинили увреждането или
смъртта.
Чл. 20. (1) При определянето на размера
на еднократното парично обезщетение при
освобождаване от военна служба по реда на
чл. 228, ал. 2 ЗОВСРБ се вземат предвид ос-
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вен военната служба по Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
(ДВ, бр. 35 от 2009 г.) и:
1. прослуженото време по чл. 13, ал. 2 – в
съотношение 1 година за 1 година;
2. срокът на редовната (наборната) военна
служба или алтернативната военна служба в
съотношение 5 години за 3 години;
3. времето на обучение на курсанти и
школници след навършване на пълнолетие
до размeра на редовната (наборната) военна
служба за съответния род войски съгласно
действащото законодателство до 31.XII.2007 г.
в съотношение 5 години за 3 години;
4. трудовият (служебният) стаж, придобит
или зачетен по други нормативни актове, като
5 години от трета категория труд или 4 години
от втора категория труд, или 3 години от първа
категория труд се превръщат в 3 години от
първа категория труд.
(2) Превръщането на служебния (трудовия)
стаж от трета и втора категория труд в първа
категория труд се извършва съгласно приложение № 2.
Чл. 21. При изплащане на обезщетение при
последващо освобождаване от военна служба
от броя на полагащите се брутни месечни
възнаграждения към датата на освобождаване
от военна служба се приспада броят на получените при предишните освобождавания брутни
месечни възнаграждения.
Чл. 22. (1) Паричните обезщетения при
освобождаване от военна служба по чл. 227,
ал. 1 и чл. 199 ЗОВСРБ се изплащат на основание заповедта на командира (началника)
на военното формирование или ръководителя
на съответната структура за отчисляване от
списъчния състав.
(2) В заповедта за отчисляване от списъчния
състав се посочват основанието за освобождаване от военна служба, размерите на дължимите парични обезщетения поотделно, както и
намаляването на общия размер на дължимата
сума със сумата, евентуално дължима от военнослужещия по чл. 258, ал. 4 и чл. 260, ал. 1
ЗОВСРБ. Заповедта се съгласува с финансовата
служба и юрисконсулта, обслужващи военното
формирование или съответната структура.
Чл. 23. (1) Обезщетението по чл. 227, ал.1
и чл. 199 ЗОВСРБ се начислява в отделна ведомост, която се съхранява към ведомостта
за заплатите за съответния месец, през който
е изплатено обезщетението.
(2) Във ведомостта, по която освободеният
военнослужещ е получил последното си месечно
възнаграждение, срещу името му се записват
номерът и датата на заповедта за отчисляване
от списъчния състав, размерът на еднократното
обезщетение и датата (датите) на изплащане на
обезщетението, както и номерът на ведомостта,
по която е изплатено обезщетението.
Чл. 24. Обезщетението за неспазения срок
на предизвестието по чл. 163 и 164 ЗОВСРБ
се определя, като брутното месечно възна-
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граждение, определено по реда на чл. 234
ЗОВСРБ, умножено по броя на месеците в
срока на предизвестието, се раздели на броя
на работните дни в този срок и се умножи по
броя на работните дни за неспазения срок.
Чл. 25. (1) Обезщетението за неползван
платен годишен отпуск по чл. 199 ЗОВСРБ се
изплаща въз основа на заповедта на командира (началника) на военното формирование
или ръководителя на съответната структура за
отчисляване от списъчния състав, в която се
посочват броят на работните дни, за които се
полага обезщетението, и размерът на същото.
(2) Размерът на полагащия се отпуск в
работни дни в годината на освобождаване на
военнослужещия от военна служба се определя
пропорционално на прослуженото време до
датата на отчисляване от списъчния състав,
като размерът на полагащия се платен годишен
отпуск в работни дни за годината се дели на
броя на работните дни за съответната година
и се умножава по броя на работните дни до
датата на отчисляване от списъчния състав.
(3) Обезщетението за неползван платен годишен отпуск се определя, като брутното месечно
възнаграждение, определено по реда на чл. 234
ЗОВСРБ, се раздели на средномесечния брой
работни дни за годината и се умножи по броя
на работните дни платен годишен отпуск, за
които се полага обезщетение. Средномесечният
брой работни дни се определя, като броят на
работните дни за годината на освобождаване
от военна служба се раздели на 12.
Чл. 26. (1) Обезщетението, на което военнослужещият има право при отмяна на
освобождаването му от военна служба от съда
съгласно чл. 172, ал. 1 ЗОВСРБ, се формира
по реда на чл. 234 ЗОВСРБ.
(2) В случай че през периода, за който военнослужещият има право на обезщетение по
чл. 172, ал. 1 ЗОВСРБ, същият е работил на
по-ниско платена работа, той представя документ от работодателя (органа по назначаване),
удостоверяващ периода, през който е работил
по трудово или служебно правоотношение, и
размера на брутното месечно възнаграждение,
което е получавал. Военнослужещият представя
и копие от трудовата (служебната) си книжка.
(3) Обезщетението по чл. 172, ал.1 ЗОВСРБ
се изплаща след връщане, съответно прихващане, на полученото при отмененото от съда
освобождаване от военна служба обезщетение
по чл. 227 ЗОВСРБ.
Чл. 27. (1) Със заповедта за възстановяване на
длъжност в случаите по чл. 172, ал. 2 ЗОВСРБ
до военнослужещия се отправя покана за връщане на полученото обезщетение по чл. 227
ЗОВСРБ в 14-дневен срок от възстановяването
му на военна служба.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочва, че в
случай на неизпълнение на отправената покана,
до военнослужещия ще бъде отправено писмено
изявление за прихващане на дължимите суми.
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Чл. 28. (1) Изявленията за прихващане по
чл. 27, ал. 2 се подписват от командирите
(началниците) на военните формирования или
ръководителите на съответните структури, където е възстановен военнослужещият.
(2) В случай че вземането на военнослужещия не е изцяло погасено чрез извършеното
прихващане, на същия се изплаща дължимият
остатък от обезщетението по чл. 172, ал. 1
ЗОВСРБ.
(3) В случай че дължимите от военнослужещия суми не са изцяло погасени чрез извършеното прихващане, командирът (началникът) на
съответното военно формирование или ръководителят на съответната структура предприема
необходимите действия по събиране на същото.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. „Ръководител на съответна структура“
е министърът на отбраната или оправомощени
от него длъжностни лица – за администрацията на Министерството на отбраната, както и
ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78
ЗОВСРБ – за ръководените от тях структури.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Военнослужещ, на който размерът на
допълнителното възнаграждение за продължителна служба в абсолютна сума, определен по
реда на чл. 213 ЗОВСРБ във връзка с чл. 13 от
наредбата, е по-малък от получавания размер
към 26.ІІ.2010 г., запазва получавания размер
на допълнителното възнаграждение в абсолютна
сума, докато това е по-благоприятно за него.
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 235
от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: А. Ангелов
Приложение 1
към чл. 5, ал.1

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Министерство на отбраната (военно формирование, структура на пряко подчинение на министъра на отбраната)…..………………………………………
гр. (с.) .......................……………. издава настоящото
удостоверение на .......................……………................
(звание, име, бащино и фамилия)

Същият до ................. 201........ г. е получил:
1. Основно месечно възнаграждение в съответствие
с присвоеното военно звание
код _______________ размер __________________ лв.
(………………………………………………..)
(словом)

2. Допълнително възнаграждение за продължителна служба:
в размер на………% (………………………) на стойност
______ лв.
(словом)
3. Други допълнителни възнаграждения:
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№ по ред
Наименование
1
2
1
2
3
4
5
6
4. Брутно месечно възнаграждение
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Размер на възнаграждението в лв.
3

________________ лв.

(................................................................................)

(сума в цифри)

(словом)

Удръжки:
1. За наем ………. лв.
поделение ................. гр. (с.) ...........................
........................................................................
......................................
(обсл. банка, идентификационен код (BIC)
(банкова сметка IBAN)
2. Запори
- по държавни вземания
............................... лв.
......................................
(обсл. банка, идентификационен код (BIC)
(банкова сметка IBAN)
........................................................................
- за издръжка на деца
............................... лв.
........................................................................
......................................
(обсл. банка, идентификационен код (BIC)
(банкова сметка IBAN)
........................................................................
3. Заеми
а) ........................................				
........................................................................
......................................
(обсл. банка, идентификационен код (BIC)
(банкова сметка IBAN)
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б) ................................... лв.
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(обсл. банка, идентификационен код BIC)
(банкова сметка IBAN)
4. Други удръжки:
а) .................................………………
.................................………………
б) .................................………………
........................................................................
......................................
(обсл. банка, идентификационен код (BIC)
(банкова сметка IBAN)
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..................................... (.....................................)

Изх. № . . . . /. . . . .20. . . г. Печат

(звание, подпис)
(фамилия)
Началник на финансова служба
(Главен счетоводител)
..................................... (.....................................)
(звание, подпис)
(фамилия)

Приложение 2
към чл. 20, ал. 2

ТАБЛИЦА
за превръщане на трудовия стаж от III категория и от II категория в трудов стаж от I категория
А. От II категория в I категория (в съотношение 4:3)
от II кат.
години
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Г о д и н и
в I категория
години
месеци
0
9
1
6
2
3
3
3
9
4
6
5
3
6
6
9

от II кат.
месеци
1
2
3
4
5
6
7
8
9

М е с е ц и
в I категория
месеци
дни
0
23
1
15
2
8
3
3
23
4
15
5
8
6
6
23

Д н и
от II кат.
в I кат.
дни
дни
1
1
2
2
3
3
4
3
5
4
6
5
7
5
8
6
9
7

С Т Р.

30
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ДЪРЖАВЕН
7
8
9
9
10
11
12
12
13
14
15

6
3
9
6
3
9
6
3
-

10
11
12
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8
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15
8
-

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8
8
9
10
11
11
12
13
14
14
15
16
17
17
18
19
20
20
21
22
23
23

Б. От III категория в I категория (в съотношение 5:3)
от IIІ кат.
години
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Г о д и н и
в I категория
години
месеци
0
7
1
2
1
9
2
4
3
0
3
7
4
2
4
9
5
4
6
6
7
7
2
7
9
8
4
9
9
7
10
2
10
9
11
4
12
12
7
13
2
13
9
14
4
15
15
7
16
2
16
9
17
4
18
-

дни
6
12
18
24
0
6
12
18
24
6
12
18
24
16
12
18
24
6
12
18
24
6
12
18
24
-

М е с е ц и
в I категория
От IIІ кат.
месеци
месеци
дни
1
0
18
2
1
6
3
1
24
4
2
12
5
3
6
3
18
7
4
6
8
4
24
9
5
12
10
6
11
6
18
12
7
6

Д н и
от IIІ кат. в I кат.
дни
дни
1
1
2
1
3
2
4
2
5
3
6
4
7
4
8
5
9
5
10
6
11
7
12
7
13
8
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
11
20
12
21
13
22
13
23
14
24
14
25
15
26
16
27
16
28
17
29
17
30
18
31
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Наредба за изменение на Наредба № 54 от
2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на
морските кораби (обн., ДВ, бр. 76 от 2004 г.;
изм., бр. 39 от 2009 г.; попр., бр. 44 от 2009 г.)
§ 1. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 и 3
се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 6, ал. 2 и 3
Списък на използваните съкращения, относими към приложение № 1
A.1, изменение 1, касаещо стандартни документи, различни от документи на ИМО.
A.2, изменение 2, касаещо стандартни документи, различни от документи на ИМО.
AC, поправка, касаеща стандартни документи, различни от документи на ИМО.
CAT, Категория радиолокационно оборудване, както е определена в раздел 1.3 от IEC
62388 (2007)
Цирк., Циркулярно писмо.
COLREG, Международни правила за предот
вратяване на сблъсквания на море.
COMSAR, Подкомитет на Международната
морска организация (ИМО) по радиокомуникации и търсене и спасяване.
EN, европейски стандарт.
ETSI, Европейски институт за стандартизация
на далекосъобщенията.
FSS, Международен кодекс за системи за
противопожарна безопасност.
FTP, Международен кодекс за прилагане на
процедури за пожарни изпитания.
HSC, Международен кодекс за безопасност
на бързоходни плавателни съдове (High Speed
Craft Code).
IBC, Международен кодекс за превоз на
химикали в наливно състояние.
ICAO, Международна организация на гражданската авиация.
IEC, Международна електротехническа
комисия.
ИМО, Международна морска организация.
ISO, Международна организация за стандартизация.
ITU, Международен съюз за далекосъобщения.
LSA, Спасителни средства.
MARPOL, Международна конвенция за
предотвратяване на замърсяването от кораби.
MEPC, Комитет за защита на морската
околна среда.
MSC, Комитет по морска безопасност.

ВЕСТНИК
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NOx – азотни окиси.
SOLAS, Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море.
SOь – серни окиси.
Прав., Правило.
Рез., Резолюция.
ОБОРУДВАНЕ, ЗА КОЕТО ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПОДРОБНИ СТАНДАРТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ В МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ
Бележки, приложими към приложение № 1
а) Общи положения: в допълнение към
специално посочените стандарти за изпитване известен брой разпоредби, чието спазване
трябва да бъде контролирано по време на
изследването на типа (типово одобрение), посочено в модулите за оценка на съответствието
от приложение Б, могат да бъдат открити в
приложимите изисквания на международните
конвенции и съответните решения и циркулярни
писма на ИМО.
б) Колона 5: когато са цитирани резолюции
на ИМО, се прилагат само стандартите за
изпитване, съдържащи се в съответните части
на приложенията към резолюциите, като се
изключват разпоредбите на самите резолюции.
в) Колона 5: Международните конвенции и
стандарти за изпитване се прилагат в тяхната
актуализирана версия. За целите на правилно
определяне на приложимите стандарти протоколите от изпитванията, сертификатите за
съответствие и декларациите за съответствие
уточняват конкретния стандарт за изпитване,
който се прилага, както и неговата версия.
г) Колона 5: Когато два комплекта определящи стандарти са разделени от „или“, всеки
комплект отговаря на всички изисквания за
изпитване, необходими, за да бъдат спазени
стандартите за качество на ИМО; по този начин изпитването по един от тези комплекти е
достатъчно, за да се демонстрира спазването
на изискванията на съответните международни
актове. В противен случай, когато са използвани други разделителни знаци (запетая), се
прилагат всички изброени стандарти.
д) Колона 6: под „модул З“ следва да се
разбира „модул З плюс сертификат за проучване на проекта“.
е) Изискванията, предвидени в приложението, не трябва да бъдат в противоречие с
изискванията към превоза от международните
спогодби.
1. Спасителни средства
Бележки, приложими към раздел 1: Спасителни средства.
Колона 4: Важи Циркулярно писмо 980 на
ИМО MSC, освен в случаите, в които то е
заменено от специфичните юридически документи, посочени в колона 4.

С Т Р.
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Правило на
SOLAS 74, когато се изисква
„типово одобрение“
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Приложими правила на SOLAS 74 и
съответните резолюции и циркулярни писма на ИМО,
според случая

Стандарти за изпитване

Модули за
оценка на
съответ
ствието

4

5

6

A.1/1.1

Спасителни кръ- —Прав.III/4,
гове
—Прав.X/3.

—Прав. III/7,
—И МО
—Прав. III/34,
MSC.81(70).
—ИМО Рез.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

Р е з . Б + Г
Б + Д
Б + Е

A.1/1.2

Светлини,
—Прав.III/4,
обозначав ащи
—Прав. X/3.
местоположе
нието, за спасителни средства:
а) за спасителни
съдове и дежурни
лодки,
б) за спасителни
кръгове,
в) за спасителни
жилетки.

—Прав. III/7,
—И МО
Р е з . Б + Г
—Прав. III/22,
M SC . 81(70), —I SO Б + Д
—Прав. III/26,
24408 (2005).
Б + Е
—Прав. III/32,
—Прав. III/34,
—И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) II, IV,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

A.1/1.3

Самозадействащи —Прав.III/4,
се димни сиг на- —Прав. X/3.
ли за спас ителни
кръгове

—Прав. III/7,
—И МО
—Прав. III/34,
MSC.81(70).
—И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

Р е з . Б + Г
Б + Д
Б + Е

A.1/1.4

С п ас и т е л н и ж и- —Прав.III/4,
летки
—Прав. X/3.

—Прав. III/7,
—И МО
—Прав. III/22,
MSC.81(70).
—Прав. III/34,
—И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,
—ИМО
MSC/
Цирк.922.

Р е з . Б + Г
Б + Д
Б + Е
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A.1/1.5

Спасителни
—Пра в.I I I /4, — —Прав. III/7,
—И МО
хидрокос тюми и Прав. X/3.
—Прав. III/22,
MSC.81(70).
предпазни кос—Прав. III/32,
тюми, некласи
—Прав. III/34,
фицирани като
—И МО
Ре з.
спасит елни жиMSC.36(63)-(HSC Колетки:
декс 1994 г.) 8, —ИМО
—Изолирани или
Рез. MSC.48(66)-(LSA
неизолирани
Кодекс) I, II,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

Р е з . Б + Г
Б + Д
Б + Е

A.1/1.6

Спасителни
—Прав.III/4,
хидрокос тюми и —Прав. X/3.
предпазни костюми, класифици
рани като спасителни жилетки:
—Изолирани или
неизолирани.

—Прав. III/7,
—И МО
—Прав. III/22,
MSC.81(70).
—Прав. III/32,
—Прав. III/34,
—И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, —ИМО
Рез. MSC.48(66)-(LSA
Кодекс) I, II,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

Р е з . Б + Г
Б + Д
Б + Е

A.1/1.7

Средства за тер- —Прав.III/4,
мична защита
—Прав. X/3.

—Прав. III/22,
—И МО
—Прав. III/32,
MSC.81(70).
—Прав. III/34,
—И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

Р е з . Б + Г
Б + Д
Б + Е

A.1/1.8

Сигнални ракети, —Прав.III/4,
тип„парашут“ (пи- —Прав. X/3.
ротехника)

—Прав. III/6,
—И МО
—Прав. III/34,
MSC.81(70).
—И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, III,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

Р е з . Б + Г
Б + Д
Б + Е

A.1/1.9

Р ъч н и с и г н а л н и —Пра в.I I I /4, — —Прав. III/34,
—И МО
ракети (пиротех Прав. X/3.
—И МО
Р е з . MSC.81(70).
ника)
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, III,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

Р е з . Б + Г
Б + Д
Б + Е

A.1/1.10 Д и м н и с и г н а л и —Пра в.I I I /4, — —Прав. III/34,
—И МО
с п о л о ж и т е л н а Прав. X/3.
—И МО
Р е з . MSC.81(70).
плавателност (пиMSC.48(66)-(LSA Коротехника)
декс) I, III,

Р е з . Б + Г
Б + Д
Б + Е

С Т Р.
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—Пра в.I I I /4, — —Прав. III/18,
—И МО
Прав. X/3.
—Прав. III/34,
MSC.81(70).
—И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VII,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

6
Р е з . Б + Г
Б + Д
Б + Е

A.1/1.12 Надуваеми спаси- —Пра в.I I I /4, — —Прав. III/13,
—И МО
Р е з . Б + Г
телни плотове
Прав. X/3.
—Прав. III/21,
M SC . 81(70), —I SO Б + Д
—Прав. III/26,
15738 (2002).
Б + Е
—Прав. III/31,
—Прав. III/34,
—И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,
—ИМО
MSC/
Цирк.811.

A.1/1.13 Твърди спасителни —Прав. III/4,
плотове
—Прав. X/3.

—Прав. III/21.
—Прав. III/26,
—Прав. III/31.
—Прав. III/34,
—И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,
—ИМО
MSC/
Цирк.811.

—И МО
Р е з . Б + Г
MSC.81(70),
Б + Д
—ИМО
MSC/ Б + Е
Цирк.1006.

A.1/1.14 А в т о м а т и ч н и —Прав. III/4, — —Прав. III/26,
самоизп равящи се Прав. X/3.
—Прав. III/34,
спаси т ел н и п ло —И МО
Ре з.
тове
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,
—ИМО
MSC/
Ц и рк.809 вк л юч ително Add.1,
—ИМО
MSC/
Цирк.811.

—И МО
Р е з . Б + Г
MSC.81(70),
Б + Д
—ИМО
MSC/ Б + Е
Ц и рк .8 0 9 вк л юч ително Add.1,
—ИМО
MSC/
Ц и р к .10 0 6 —I S O
15738 (2002).
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A.1/1.15 П о к р и т и , о б р а - —Прав. III/4,
тими спасителни —Прав. X/3.
плотове

—Прав. III/26,
—Прав. III/34,
—И МО
Ре з.
M S C . 3 6 (6 3) - ( H S C
К о д е к с 1 9 9 4 г .)
Приложен ие 10,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,
—И МО
Ре з.
M S C . 9 7 ( 7 3) - ( H S C
Кодекс 20 0 0 г.) 8,
Приложен ие 11,
—ИМО
MSC/
Цирк.809 вклю
чително Add.1,
—ИМО
MSC/
Цирк.811.

—И МО
Р е з . Б + Г
MSC.81(70),
Б + Д
—ИМО
MSC/ Б + Е
Цирк.809
вкл
ючително Add.1,
—ИМО
MSC/
Ц и р к .1 0 0 6 , — I S O
15738 (2002).

A.1/1.16 Устройства за сво- —Прав. III/4,
бодно изплаване на —Прав. X/3.
спасит елни плотове (хидрос татични
разединители)

—Прав. III/13,
—И МО
—Прав. III/26,
MSC.81(70).
—Прав. III/34,
—И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,
—ИМО
MSC/
Цирк.811.

A.1/1.17 Спасителни лодки —Прав. III/4,
—Прав. X/3.

—Прав. III/21,
—Прав. III/31,
—Прав. III/34,
—И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

—И МО
Р е з . Б + Г
MSC.81(70),
Б + Е
—ИМО
MSC/ Ж
Цирк.1006.

A.1/1.18 Тв ърд и деж у рн и —Прав. III/4,
лодки
—Прав. X/3.

—Прав. III/21,
—Прав. III/31,
—Прав. III/34,
—И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, V,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

—И МО
Р е з . Б + Г
MSC.81(70),
Б + Е
—ИМО
MSC/ Ж
Цирк.1006.

A.1/1.19 Надуваеми дежур- —Прав. III/4,
ни лодки
—Прав. X/3.

—Прав. III/21,
—И МО
Р е з . Б + Г
—Прав. III/31,
MSC.81(70),
Б + Е
—Прав. III/34,
—ISO 15372 (2000). Ж
—И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, V,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

Р е з . Б + Г
Б + Д
Б + Е
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A.1/1.20 Бързоходни дежур- —Прав. III/4.
ни лодки

—Прав. III/26,
—Прав. III/34,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, V,
—ИМО
MSC/
Ц и рк.809 вк л юч ително Add.1,
—ИМО
MSC/
Цирк.1016,
—ИМО
MSC/
Цирк.1094.

A.1/1.21 Устройства за спус- —Прав. III/4,
кане на вода с по- —Прав. X/3.
мощта на талии и
лебедки (лодбалки)

—Прав. III/23,
—И МО
—Прав. III/33,
MSC.81(70).
—Прав. III/34,
—И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

A.1/1.22

6

—И МО
Р е з . Б + Г
MSC.81(70),
Б + Е
—ИМО
MSC/ Ж
Ц и р к .1 0 0 6 , — I S O
15372 (2000).

Р е з . Б + Г
Б + Д
Б + Е
Ж

Устройства за спускане на вода на спа- Преместен в А.2/1.3.
сителни съдове чрез свободно изплаване

A.1/1.23 Устройства за спус- —Прав. III/4,
кане на вода на —Прав. X/3.
свободно падащи
спасителни лодки

—Прав. III/16,
—И МО
—Прав. III/23,
MSC.81(70).
—Прав. III/33,
—Прав. III/34,
—И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

Р е з . Б + Г
Б + Д
Б + Е
Ж

A.1/1.24 Устройства за спус- —Прав. III/4,
кане на вода на —Прав. X/3.
спасителни плотове (лодбалки)

—Прав. III/12,
—И МО
—Прав. III/16,
MSC.81(70).
—Прав. III/34,
—И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

Р е з . Б + Г
Б + Д
Б + Е
Ж

A.1/1.25 Устройства за спус- —Прав. III/4.
кане на вода на
бързоходни дежурни лодки (лодбалки)

—Прав. III/26,
—И МО
—Прав. III/34,
MSC.81(70).
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,
—ИМО
MSC/
Цирк.809 вклю
чително Add.1.

Р е з . Б + Г
Б + Д
Б + Е
Ж
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A.1/1.26 О с в о б о ж д а в а щ —Прав. III/4, — —Прав. III/16,
—И МО
механиз ъм за:
Прав. X/3.
—Прав. III/34,
MSC.81(70).
а) спасителни лод—И МО
Ре з.
ки и дежурни лодMSC.36(63)-(HSC Коки, и
декс 1994 г.) 8,
б) спасителни пло—И МО
Ре з.
тове, спускани на
MSC.48(66)-(LSA Ковода посредством
декс) I, IV, VI,
талия или талии
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

6
Р е з . Б + Г
Б + Д
Б + Е

A.1/1.27 Морски системи за —Прав. III/4, — —Прав. III/15,
—И МО
Р е з . Б + Е
евакуация
Прав. X/3.
—Прав. III/26,
MSC.81(70),
Ж
—Прав. III/34,
—ISO 15738 (2002).
—И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.
A.1/1.28 Спасителни сред- —Прав. III/4, — —Прав. III/26,
ства
Прав. X/3.
—Прав. III/34,
—И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

—И МО
Р е з . Б + Г
MSC.81(70),
Б + Е
—ИМО
MSC/
Цирк.810, —ISO 15738
(2002).

A.1/1.29 Парадни трапове
преди
шен
А.2/1.4

—Прав. III/4, — —Прав. III/11,
—И МО
Р е з . Б + Г
Пра в. I I I/11, — —Прав. III/34,
MSC.81(70),
Б + Е
Прав. X/3.
—И МО
Р е з . —ISO 5489 (2008).
M S C . 3 6 (6 3) - ( H S C
Кодекс 1994 г.),
—И МО
Ре з.
M S C . 4 8 (6 6 ) - ( L S A
Кодекс),
—И МО
Ре з.
M S C . 9 7 ( 7 3) - ( H S C
Кодекс 2000 г.).

A.1/1.30 Светлоотражателни материали

—Прав. III/4, — —Прав. III/34,
—ИМО Рез. A.658(16). Б + Г
Прав. X/3.
—И МО
Ре з.
Б + Д
MSC.36(63)-(HSC КоБ + Е
декс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

A.1/1.31

Двупосочни радиотелеф онни станции в Преместен в А.1/5.17 и А.1/5.18
метровия обхват за спасителни съдове

A.1/1.32

Радиолокационен транспондер за търсе- Преместен в А.1/4.18.
не и спасяване, работещ на 9 GHz (SART)
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A.1/1.33 Радиолока—Прав. III/4, — —Прав. III/34,
—EN ISO 8729 (1998).
ционен отражател Прав. X/3.
—И МО
Ре з.
за спаси т ел н и и
MSC.36(63)-(HSC Кодежурни лодки
декс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV, V,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.164(78).

6
Б + Г
Б + Д
Б + Е
Ж

A.1/1.34

Компас за спасителни и дежурни лодки Преместен в А.1/4.23.

A.1/1.35

Преносимо оборудване за гасене на Преместен в А.1/3.38.
пожари за спасителни и дежурни лодки

A.1/1.36 Двигател за спа- —Прав. III/4, — —Пра в. I I I/3 4, — —ИМО Рез.
сителни/дежу рни Прав. X/3.
ИМО Рез. MSC.48(66)- MSC.81(70).
лодки
(LSA Кодекс) IV, V.

Б + Г
Б + Д
Б + Е

A.1/1.37 Двигател за дежур- —Прав. III/4, — —Прав. III/34,
—ИМО Рез.
ни лодки — извън- Прав. X/3.
—И МО
Р е з . MSC.81(70).
борден двигател
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) V.

Б + Г
Б + Д
Б + Е

A.1/1.38 Прожектори,
—Прав. III/4, — —Прав. III/34,
—ИМО Рез.
използ вани в спа- Прав. X/3.
—И МО
Р е з . MSC.81(70).
сителни и дежурMSC.36(63)-(HSC Кони лодки
декс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV, V,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

Б + Г
Б + Д
Б + Е

A.1/1.39 Открити обратими —Прав. III/4, — — И М О
Ре з.
спаси т ел н и п ло - Прав. X/3.
M S C . 3 6 (6 3) - ( H S C
тове
К о д е к с 1 9 9 4 г .)
Приложен ие 10,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I,
—И МО
Ре з.
M S C . 9 7 ( 7 3) - ( H S C
Кодекс 20 0 0 г.) 8,
Приложен ие 11

—И МО
Р е з . Б + Г
MSC.36(63)-(HSC Ко- Б + Е
декс 1994 г.) Приложе
ние 10,
—И МО
Р е з .
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) Приложе
ние 11, —ISO 15738
(2002).

A.1/1.40

Преместен в А.1/4.48.

Механичен пилотски лифт

A.1/1.41 Леб ед к и з а спа- —Прав. III/4, — —Прав. III/16,
—ИМО Рез.
сителни съдове и Прав. X/3.
—Прав. III/17,
MSC.81(70).
дежурни лодки
—Прав. III/23,
—Прав. III/24,
—Прав. III/34,
—И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—И МО
Ре з.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,
—И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.
A.1/1.42

Пилотска стълба

Преместен в А.1/4.49.

Б + Г
Б + Д
Б + Е
Ж
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2. Предотвратяване на замърсяването на морската среда
№

1

Наименование на
Правило на
Правила на
Стандарти за изелемента от обо- MARPOL 73/78, ко- MARPOL 73/78 и
питване
рудването
гато се изисква „ти- съответн ите резопово одобрение“ люции и циркулярни писма на ИМО,
според случая
2

3

4

5

Модули за
оценка на
съответ
ствието

6

A.1/2.1

Оборудване за филт — П р и л о ж е н и е
рир ане на нефт (за прав. 14.
достиг ане на нефтено съдържание в
отпадъчните течности не по-голямо от
15 p.p.m)

I , —П р и л о ж е н и е I , — И М О
Рез.Б + Г
прав. 14.
MEPC.107(49).
Б + Д
Б + Е

A.1/2.2

Детектори за смес- — П р и л о ж е н и е
ване на вода и нефт прав. 32.

I , —П р и л о ж е н и е I , — И М О
Рез.Б + Г
прав. 32.
MEPC.5(XIII).
Б + Д
Б + Е

A.1/2.3

Уреди за измерване — П р и л о ж е н и е
на съдържанието на прав. 14.
нефт

I , —П р и л о ж е н и е I , — И М О
Рез.Б + Г
прав. 14.
MEPC.107(49).
Б + Д
Б + Е

A.1/2.4

Обработващи устройс тва, предназначени Не е попълнено умишлено
за монтиране към съществуващи уредби
за разд еляне на нефтоводни смеси (за
постигане на нефтено съдържание в
отпадъчните течности не по-голямо от
15 p.p.m.)

A.1/2.5

Система за наблю- — П р и л о ж е н и е
д е н и е и к о н т р о л прав. 31.
на разтоварв ането
на нефт от нефт ен
танкер

I , —П р и л о ж е н и е I , — И М О
Рез.Б + Г
прав. 31.
MEPC.108(49).
Б + Д
Б + Е

A.1/2.6

Уредби за обработка —При ложен ие I V, —Приложение I V, — И М О
Рез.Б + Г
на отпадъчни води прав. 9.
прав. 9.
MEPC.2(VI).
Б + Д
Б + Е

A.1/2.7

Корабни инсинера- —При ложен ие V I, —Приложение V I, — И М О
Рез.Б + Г
тори
прав. 16.
прав. 16.
MEPC.76(40).
Б + Д
Б + Е
Ж

A.1/2.8
предишен
А.2/2.1

Бордови следящи и
записващи устройства за нивото на
NOx

A.1/2.9
предишен
А.2/2.4

Други технологични —При ложен ие V I, —Приложение V I, — И М О
Рез.Б + Г
методи за ограни- прав. 14.
прав. 14.
MEPC.170(57)
Б + Д
чаване на емисиите
Б + Е
на SOх
Ж

—При ложен ие V I,
прав. 13,
—Тех н и ческ и п ра
вилник NOx.

—Приложение V I, — И М О
Рез.Б + Г
прав. 13,
MEPC.103(49).
Б + Д
—Технически праБ + Е
вилник NOx.
Ж

С Т Р.
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3. Оборудване за противопожарна защита
№

Наименование на
елемента от оборудването

Правило на
SOLAS 74, когато се изисква
„типово одобрение“

Приложими правила
на SOLAS 74 и съответните резолюции и
циркулярни писма на
ИМО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за
оценка на
съответ
ствието

1
A.1/3.1

2
3
Първични палубни —Прав. II-2/4,
покрития
—Прав. II-2/6,
—Прав. X/3.

4
—Прав. II-2/4,
—Прав. II-2/6,
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

5
6
—И МО
Рез.Б + Г
MSC.61(67)-(Кодекс
FTP), Приложение
1 част 2 и част 6 и
Приложен ие 2,
—ИМО
MSC/
Цирк.1120.

A.1/3.2

Преноси м и пож а —Прав. II-2/10,
рогас ители
—Пра в. X /3,
—ИМО
Рез.
MSC.98(73)-(FSS
Кодекс) 4.

— E N 3 - 6 (1 9 9 5 ) Б + Г
в к л юч и т е л н о А .1 Б + Д
(1999),
Б + Е
— E N 3 -7 (2 0 0 4 )
в к л юч и т е л н о А .1
(2007),
— E N 3 - 8 (2 0 0 6 ),
в к л ю ч и т е л н о АC
(2007),
— E N 3 - 9 (2 0 0 6 ) ,
в к л ю ч и т е л н о АC
(2007),

A.1/3.3

Снаряжение на пожарникаря: защитно
облекло (облекло за
непосредствена бли
зост)

—Прав. II-2/4,
—Прав. II-2/10,
—Прав. II-2/19,
—Прав. II-2/20,
—ИМО Рез. A.951(23),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс) 4,
—И МО
M S C /
Цирк.1239,
—И МО
M S C /
Цирк.1275.
—Прав. II-2/10,
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс) 3.

A.1/3.4

Снаряжение на по- —Прав. II-2/10,
жарникаря: ботуши — П р а в . X / 3 ,
—ИМО
Рез.
MSC.98(73)-(FSS
Кодекс) 3.

—Прав. II-2/10,
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс) 3.

—EN ISO 2 034 4 Б + Г
(2004), включ ително Б + Д
A1 (2007) и AC (2005), Б + Е
—EN ISO 2 0345
(2004), включ ително
A1 (2007) и AC (2007).

A.1/3.5

Снаряжение на по- —Прав. II-2/10,
ж арн и к аря: р ък а — П р а в . X / 3 ,
вици
—ИМО
Рез.
MSC.98(73)-(FSS
Кодекс) 3.

—Прав. II-2/10,
—E N 6 59 (2 0 0 3), Б + Г
—ИМО Рез. MSC.36(63)- в к л ю ч и т е л н о А 1 Б + Д
(HSC Кодекс 1994 г.) 7, (2008).
Б + Е
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс) 3.

A.1/3.6

Снаряжение на по- —Прав. II-2/10,
жарникаря: шлем — П р а в . X / 3 ,
—ИМО
Рез.
MSC.98(73)-(FSS
Кодекс) 3.

—Прав. II-2/10, —ИМО —EN 443 (2008).
Рез. MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс) 3.

—Прав. II-2/10,
—Пра в. X /3,
—ИМО
Рез.
MSC.98(73)-(FSS
Кодекс) 3.

—E N 4 6 9 (2 0 0 5 ), Б + Г
в к л ю ч и т е л н о A 1 Б + Д
(2006) и АC (2006), Б + Е
— E N 531 (1 9 9 5 ) ,
в к л ю ч и т е л н о А 1
(1998),
—EN 1486 (2007).
или
—ISO 15538 (2001).

Б + Г
Б + Д
Б + Е
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—Прав. II-2/10,
—Пра в. X /3,
—ИМО
Рез.
MSC.98(73)-(FSS
Кодекс) 3.

ВЕСТНИК

4
—Прав. II-2/10,
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс) 3.

С Т Р. 4 1

1
A.1/3.7

2
Автономен дихателен апарат със сгъстен възд ух
Забележка. П р и
инцид енти, свързани с опасни товари,
се изис ква използване на тип маска
с положително налягане

5
6
— E N 1 3 6 (1 9 9 8) , Б + Г
в к л ю ч и т е л н о AC Б + Д
(1999) и AC (2003), Б + Е
—EN 137 (2006).

A.1/3.8

Дихателни апарати —Прав. X/3.
със сгъстен въздух Б е л еж к а . То з и
елемент не е
включен в прави
лата в новата
глава II-2 [ИМО
Рез. MSC.99(73)]
или в FSS Кодекса [ИМО Рез.
MSC.98(73)].

A.1/3.9

Компоненти на
сп ри н к лерн и системи за жилищни
помещени я, сл ужебни помещения и
постове за управле
ние, еквивалентни
на тези, посочени
в п ра в и ло I I-2/12
на SOLAS 74 (ограничени до дюзи и
действието им)
A.1/3.10 Дюзи за стационарпредишен ни водоразпръскваА.2/3.11 щи сист еми за гасене на пожари под
налягане, предназначени за машинни
помещения, помпени отделения

—Прав. II-2/7,
—Прав. II-2/10,
—ИМО
Рез.
MSC.98(73)-(FSS
Кодекс) 8.

—Прав. II-2/7,
—И МО
—Прав. II-2/9,
A.800(19).
—Прав. II-2/10,
—ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс) 8.

—Прав. II-2/10,
—Пра в. X /3,
—ИМО
Рез.
MSC.98(73)-(FSS
Кодекс) 7.

—Прав. II-2/10,
—ИМО
—Прав. X/3,
Цирк.1165.
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс) 7.

A.1/3.11

Огнеупорни прегради от клас „А“ и „Б“:
а) прегради от клас
„А“,
б) прегради от клас
„Б“

Клас „А“:
—Прав. II-2/3.2.
Клас „Б“:
—Прав. II-2/3.4.

—Прав. II-2/9 и
Клас „А“:
—Прав. II-2/3.2.
Клас „Б“:
—Прав. II-2/3.4.

—И МО
Рез.Б + Г
MSC.61(67)-(FTP Ко- Б + Д
декс) приложение 1, Б + Е
част 3 и приложение 2,
—ИМО
MSC/
Цирк.1120.

A.1/3.12

Устройства за пре —Прав. II-2/4,
д о т в р а т я в а н е н а —Прав. II-2/16.
п р е м и н а в а н е н а
пламък в товарните
танкове на нефтени
танкери

—Прав. II-2/4,
—Прав. II-2/16.

—EN 12874 (2001), Б + Е
—ISO 15364 (2007),
—ИМО
MSC/
Цирк.677,
—ИМО
MSC/
Цирк.1009.

—ИМО Рез. MSC.36(63)- —EN 14593-1 (2005), Б + Г
(HSC Кодекс 1994 г.) 7, —EN 14593-2 (2005), Б + Д
—ИМО Рез. MSC.97(73)- —EN 14594 (2005). Б + Е
(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

Рез.Б + Г
Б + Д
Б + Е
Ж

MSC/Б + Г
Б + Д
Б + Е
Ж

С Т Р.
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1
A.1/3.13

ДЪРЖАВЕН
2
3
Негорими матери- —Прав. II-2/3,
али
—Прав. X/3.

A.1/3.14

4
—Прав. II-2/3,
—Прав. II-2/5,
—Прав. II-2/9,
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7.
Материали, различни от стомана, за
тръби, преминаващи през прегради от
клас „А“ или „Б“
—Прав. II-2/4,
—Прав. II-2/4,
—Прав. X/3.
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
10,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7,
10,
—И МО
M S C /
Цирк.1120.

A.1/3.15

Материали, различни от стомана, за
т ръби, п ренасящи
нефт или гориво:
а) тръби и фитинги,
б) клапани,
в) меки връзки

A.1/3.16

Противопожарни
врати

—Прав. II-2/9.

A.1/3.17

Компоненти на сис
теми за управление
на противопожарни
врати.
Забележка. Когато в
колона 2 е използван
терминът „компоненти на системи“,
това може да означава, че единич ен
ком понен т, г ру п а
компоненти и цяла
система трябва да
бъде изпитана, за
да се гарантира, че
са спаз ени международните изисквания.
Материа ли за по
върхн ости и подо
ви настилки, харак
теризиращи се с нис
ка скор ост на разпрост ранение на
пламъка:
а) декоративни обли
цовки,
б) системи за боядис
ване,
в) подови настилки,
г) изолационни пок
рития за тръби,
д) залепващи мате
риали, използвани
при изграждане на
прегради от клас „Б“
и „В“,
е) горивопроводи.

—Прав. II-2/9,
—Прав. X/3.

A.1/3.18

ВЕСТНИК

—Прав.
—Прав.
—Прав.
—Прав.
—Прав.

II-2/3,
II-2/5,
II-2/6,
II-2/9,
X/3.

—Прав. II-2/9.

БРОЙ 32
5
6
—И МО
Рез.Б + Г
MSC.61(67)-(FTP Ко- Б + Д
декс) приложение 1, Б + Е
част 1,
—ИМО
MSC/
Цирк.1120.
Елементът е включен в A.1/3.26
и A.1/3.27
—ИМО Рез. A.753(18), Б + Г
—ISO 15540 (1999), Б + Д
вк л юч и т е л но По - Б + Е
правка 1 (1999),
—ISO 15541 (1999).

—И МО
Рез.
MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1,
част 3,
—ИМО
MSC/
Цирк.1120,
—ИМО
MSC/
Цирк.1273.
—Прав. II-2/9,
—И МО
Рез.
—ИМО Рез. MSC.36(63)- MSC.61(67)-(FTP Ко(HSC Кодекс 1994 г.) 7, декс) приложение 1,
—ИМО Рез. MSC.97(73)- част 4.
(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—Прав. II-2/3, —Прав.
II-2/5, —Прав. II-2/6,
—Прав. II-2/9, —ИМО
Рез. MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7,
—И МО
M S C /
Цирк.1120.

Б + Г
Б + Д
Б + Е
Ж

Б + Г
Б + Д
Б + Е

—И МО
Рез.Б + Г
MSC.61(67)-(FTP Ко- Б + Д
декс) п ри ложен ие Б + Е
1, част 2 и част 5,
как то и приложение 2, —ИМО MSC/
Цирк.1120,
—ISO 1716 (2002).
Забележка. Когат о
п о в ъ р х н о с т н и я т
материал трябва да
притеж ава определен а м а кс и м а л н а
топлотворна способност, тя се измерва в
съответствие с ISO
1716.

БРОЙ 32

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

1
A.1/3.19

2
3
Драперии, завеси и —Прав. II-2/3,
други висящи текс —Прав. II-2/9,
тилни материали и —Прав. X/3.
покрития

4
—Прав. II-2/3,
—Прав. II-2/9,
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

5
6
—И МО
Рез.Б + Г
MSC.61(67)-(FTP Ко- Б + Д
декс) приложение 1, Б + Е
част 7,
—ИМО
MSC/
Цирк.1120.

A.1/3.20

Мека мебел

II-2/3,
II-2/5,
II-2/9,
X/3.

—Прав. II-2/3,
—Прав. II-2/5,
—Прав. II-2/9,
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—И МО
Рез.Б + Г
MSC.61(67)-(FTP Ко- Б + Д
декс) приложение 1, Б + Е
част 8,
—ИМО
MSC/
Цирк.1120.

A.1/3.21

Постелъчни принад —Прав. II-2/3,
лежности
—Прав. II-2/9,
—Прав. X/3.

—Прав. II-2/3,
—Прав. II-2/9,
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—И МО
Рез.Б + Г
MSC.61(67)-(FTP Ко- Б + Д
декс) приложение 1, Б + Е
част 9,
—ИМО
MSC/
Цирк.1120.

A.1/3.22

Автоматични
противопожарни
предпазители

—Прав. II-2/9.

A.1/3.23
A.1/3.24

—Прав.
—Прав.
—Прав.
—Прав.

—Прав. II-2/9.

—И МО
Рез.Б + Г
MSC.61(67)-(FTP Ко- Б + Д
декс) приложение 1, Б + Е
част 3,
—ИМО
MSC/
Цирк.1120.
Прорези на негорими тръбопроводи през Преместен в А.1/3.26.
прегради от клас „А“
Проходи на електричес ки кабели през Преместен в А.1/3.26.
прег ради от клас „А“

A.1/3.25

О г н е у п о р н и п р о - —Прав. II-2/9.
зорц и и бордови
и л ю м и н а т о р и о т
клас „А“ и „Б“

A.1/3.26

Прорези през пре- —Прав. II-2/9.
гради от клас „А“:
а) проходи за електрически кабели,
б) прорези за тръби, вентилационни
канали, шахти и др.

A.1/3.27

Прорези през клас —Прав. II-2/9.
„Б“:
а) проходи за електрически кабели,
б) прорези за тръби, вентилационни
канали, шахти и др.

—Прав. II-2/9,
—ИМО MSC/Цирк.847,
—И МО
M S C /
Цирк.1120.

—И МО
Рез.
MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1,
част 3,
—ИМО
MSC/
Цирк.1120,
—И МО MSC .1/
Цирк.1203.
—Прав. II-2/9,
—И МО
Рез.
—ИМО
M S C . 1 / MSC.61(67)-(FTP КоЦирк.1276.
декс) приложение 1,
част 3,
—ИМО
MSC/
Цирк.1120.

—Прав. II-2/9.

Б + Г
Б + Д
Б + Е

Б + Г
Б + Д
Б + Е

—И МО
Рез.Б + Г
MSC.61(67)-(FTP Ко- Б + Д
декс) приложение 1, Б + Е
част 3,
—ИМО
MSC/
Цирк.1120.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 32

1
A.1/3.28

2
3
4
5
6
Спринклерни систе- —Прав. II-2/7,
—Прав. II-2/10, —ИМО —ISO 6182-1 (2004). Б + Г
ми (ограничени до —Прав. II-2/10. Рез. MSC.98(73)-(FSS Или
Б + Д
спринк лерни глави)
Кодекс) 8.
—EN 12259-1 (1999), Б + Е
в к л ю ч и т е л н о А 1
(2001), A2 (2004) и
А3 (2006).

A.1/3.29

Пожарни маркучи —Прав. II-2/10, —Прав. II-2/10, —ИМО —EN 14540 (2004), Б + Г
—Прав. X/3.
Рез. MSC.36(63)-(HSC в к л юч и т е л н о А .1 Б + Д
Кодекс 1994 г.) 7, — (2007).
Б + Е
ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

A.1/3.30

Преносимо оборуд- —Прав. II-2/4,
ване за кислороден —Прав. VI/3.
анализ и откриване
на газ

—Прав. II-2/4,
—Прав. VI/3,
—ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс) 15.

A.1/3.31

Дюзи за стационар- —Прав. X/3.
ни спринклерни системи за бързоходни
плават елни съдове
(HSC)

—ИМО MSC/Цирк.912, — И М О
—ИМО Рез. MSC.36(63)- MSC.44(65).
(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

A.1/3.32

Материали за огра- —Прав. X/3.
ничаване на пожара
(освен мебели) за
бързоходни плавателни съдове
Материали за огра- —Прав. X/3.
ничаване на пожара
за мебели за бързоход н и п ла ват ел н и
съдове
Огнеупорни прегра- —Прав. X/3.
д и за б ързоход н и
плавателни съдове

—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—И МО
Рез.Б + Г
MSC.61(67)-(FTP Ко- Б + Д
декс) приложение 1, Б + Е
част 10.

—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—И МО
Рез.Б + Г
MSC.61(67)-(FTP Ко- Б + Д
декс) приложение 1, Б + Е
част 10.

—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—И МО
Рез.Б + Г
MSC.61(67)-(FTP Ко- Б + Д
декс) приложение 1, Б + Е
част 11.

A.1/3.33

A.1/3.34

—EN 60945 (2002), Б + Г
—I EC 6 0 0 9 2 -50 4 Б + Д
(2001),
Б + Е
—IEC 60533 (1999),
и според случая за:
а) Категория 1: (безопасна област):
—EN 50104 (2002),
в к л юч и т е л н о А .1
(2004) Кислород,
— E N 6 0 0 7 9 - 2 9 -1
(2007).
б) Категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове)
—EN 50104 (2002),
в к л юч и т е л н о А .1
(2004) Кислород,
— E N 6 0 0 7 9 - 2 9 -1
(2007),
—IEC 60079-0 (2004),
—IEC 60079-1 (2007),
— I E C 6 0 0 7 9 -10
(2002),
—I E C 6 0 0 7 9 -11
(2006),
— I E C 6 0 0 7 9 -1 5
(2005),
—I EC 6 0 0 79 -2 6
(2006).
Рез.Б + Г
Б + Д
Б + Е
Ж

БРОЙ 32

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

1
A.1/3.35

2
3
П р о т и в о п о ж а р н и —Прав. X/3.
врати на бързоходни
плават елни съдове

4
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

5
6
—И МО
Рез.Б + Г
MSC.61(67)-(FTP Ко- Б + Д
декс) приложение 1, Б + Е
част 11.

A.1/3.36

Автоматични про- —Прав. X/3.
тивопожарни предпазители на бързоход н и п ла ват ел н и
съдове

—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994
г.) 7, — И М О Р е з .
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7, —ИМО
MSC/Цирк.1120.

—И МО
Рез.Б + Г
MSC.61(67)-(FTP Ко- Б + Д
декс) приложение 1, Б + Е
част 11.

A.1/3.37

Прорези през огне —Прав. X/3.
упорни прегради на
бързоходни плавателни съдове:
а) п р о х о д и з а
електрически кабели,
б) прорези за тръби, вентилационни
канали, шахти и др.

—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—И МО
Рез.Б + Г
MSC.61(67)-(FTP Ко- Б + Д
декс) приложение 1, Б + Е
част 11.

A.1/3.38

Преносимо оборуд- —Прав. III/4,
ване за гасене на по- —Прав. X/3.
жари за спасителни
и дежурни лодки

—Прав. III/34,
—ИМО Рез. A.951(23),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—ИМО Рез. MSC.48(66)(LSA Кодекс) I, IV, V, —
ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

—EN 3-6 (1995) вклю- Б + Г
чително А1 (1999), Б + Д
—EN 3-7 (2004) вклю- Б + Е
чително А1 (2007),
— E N 3 - 8 (2 0 0 6 ),
в к л ю ч и т е л н о АC
(2007)

A.1/3.39

Дюзи за еквивалент- —Прав. II-2/10,
ни системи с водна —Прав. X/3.
мъгла за гасене на
пожари, предназначени за машинни
помещения и помпени отделения

—Прав. II-2/10, —ИМО — И М О
Рез. MSC.36(63)-(HSC Цирк.1165.
Кодекс 1994 г.) 7, —ИМО
Рез. MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 7, —
ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс) 7.

A.1/3.40

Системи за осветление с ниско разп о л о ж е н и е (с а м о
компоненти)

A.1/3.41

Дихателни апарати —Прав. II-2/13. —Прав. II-2/13, —ИМО
за аварийни изходи
Рез. MSC.98(73)-(FSS
(ДААИ)
Кодекс) 3,
—ИМО MSC/Цирк.849.
Компоненти на сис —Прав. II-2/4.
—Прав. II-2/4,
теми за инертен газ
—ИМО Рез. A.567(14),
—ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс) 15,
—ИМО MSC/Цирк.353,
—ИМО MSC/Цирк.387,
—ИМО MSC/Цирк.485,
—ИМО MSC/Цирк.731,
—И МО
M S C /
Цирк.1120.
Д ю зи з а с ис т ем и —Прав. II-2/1,
—Прав. II-2/1,
за гасене на пожа- —Прав. II-2/10, —Прав. II-2/10, —ИМО
ри за фритюрници —Прав. X/3.
Рез. MSC.36(63)-(HSC
(а вт омат и чен и л и
Кодекс 1994 г.) 7, —
ръчен тип)
ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

A.1/3.42

A.1/3.43

MSC/Б + Г
Б + Д
Б + Е

—Прав. II-2/13, —Прав. II-2/13, —ИМО —ИМО Рез. A.752(18).
—ИМО
Р е з . Рез. MSC.98(73)-(FSS Или
MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 11.
—ISO 15370 (2001).
Кодекс) 11.
—EN 402(2003),
—EN 1146(2005),
—EN 13794(2002),
—ISO 23269-1 (2008).
—ИМО
MSC/
Цирк.353,
—ИМО
MSC/
Цирк.387,
—ИМО
MSC/
Цирк.450 ревиз ия 1,
—ИМО
MSC/
Цирк.485,
—ИМО
MSC/
Цирк.731.
—ISO 15371 (2000).

Б + Г
Б + Д
Б + Е
Ж
Б + Г
Б + Д
Б + Е
Б + Г
Б + Д
Б + Е
Ж

Б + Г
Б + Д
Б + Е
Ж

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 32

1
A.1/3.44

2
3
Снаряжение на по- —Прав. II-2/10,
жарникаря
—Пра в. X /3,
—осигурително
—ИМО
Рез.
въже
MSC.98(73)-(FSS
Кодекс) 3.

4
—Прав. II-2/10, —ИМО
Рез. MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 7, —ИМО
Рез. MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 7, —
ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс) 3.

5
6
—И МО
Рез.Б + Г
MSC.61(67)-(FTP Ко- Б + Д
декс) приложение 1, Б + Е
част 1,
—И МО
Рез.
MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

A.1/3.45

Компоненти на
еквивал ентни стационарни системи за
гасене на пожари с
газ за машинни помещения и товарни
помпени отделения

—Прав. II-2/10,
—Пра в. X /3,
—ИМО
Рез.
MSC.98(73)-(FSS
Кодекс) 5.

—ИМО
Цирк.848
—ИМО
Цирк.1267.

A.1/3.46

Еквивалентни
с т а ц ион арн и с ис теми за гасене на
пожари с газ за машинни помещен ия
(аерозолни сист еми)

—Прав. II-2/10,
—Пра в. X /3,
—ИМО
Рез.
MSC.98(73)-(FSS
Кодекс) 5.

—Прав. II-2/10, —ИМО
Рез. MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 7, —ИМО
Рез. MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 7, —
ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс) 5,
—ИМО MSC/Цирк.848.
—Прав. II-2/10, —ИМО
Рез. MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 7, —ИМО
Рез. MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 7, —
ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс) 5.

A.1/3.47

К о н ц е н т р а т з а —Прав. II-2/10. —Прав. II-2/10, —ИМО — И М О
с т а ц ион арн и с ис Рез. MSC.98(73)-(FSS Цирк.670.
теми за гасене на
Кодекс) 6,
пожари с пяна с ви—ИМО
MSC.1/
сок коефиц иент на
Цирк.1239.
разширение за машинни помещен ия
и товарни помпени
отделения.
Забележка.
Стационарн ата система или сист емата
с използване на
въздуха в помещението, за гасене на
пожари с пяна с висок коефиц иент на
разширение за машинни помещен ия
и товарни помпени
отделения, трябва да
бъде допълн ително
изпитана с одобрения концентрат, за
да отговори на изискванията на адми
нистрацията.

A.1/3.48

К о м п о н е н т и н а —Прав. II-2/10,
с т а ц ион арн и с ис - —Прав. X/3.
теми за гасене на
пожари на водна основа с локално приложение, предназ
начени за машинн и помещен и я о т
категория „А“
(дюзи и изпитания
на ефективността)

—Прав. II-2/10, —ИМО
Рез. MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 7, —
ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

MSC/Б + Г
Б + Д
MSC/Б + Е

—И МО MSC .1/ Б + Г
Цирк.1270.
Б + Д
Б + Е

MSC/Б + Г
Б + Д
Б + Е
Ж

—ИМО
MSC/Б + Г
Цирк.913,
Б + Д
—И МО MSC .1/ Б + Е
Цирк.1276.
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1
2
A.1/3.49 Дюзи за стационарпредишен ни водоразпръскваА.2/3.2
щи сист еми за гасене на пожари под
налягане за помещения от спец иални
категории, Ро-Ро товарни помещен ия,
Ро-Ро помещения и
помещения за тран
спортни средства

3
—Прав. II-2/19,
—Прав. II-2/20,
—Пра в. X /3,
—ИМО
Рез.
MSC.98(73)-(FSS
Кодекс) 7.

A.1/3.50

Защитно облекло, устойчиво на хими Преместен в А.2/3.9.
ческо въздействие

A.1/3.51

Компоненти на
с т а ц ион арн и с ис т ем и з а о т к ри ване и оповестяв ане
на пож ари , п р ед
назначени за пос
тове за управление,
служебни помещения, жилищни помещения, балкони на
каюти, машинни помещения и машинни
помещения с безвах
тено обслужване

—Прав. II-2/7,
—Пра в. X /3,
—ИМО
Рез.
MSC.98(73)-(FSS
Кодекс) 9.

4
5
6
—Прав. II-2/19, —Прав. — И М О M S C . 1 / Б + Г
I I-2/2 0, —И МО Ре з. Цирк.1272.
Б + Д
MSC.36(63)-(HSC КоБ + Е
декс 1994 г.) 7, —ИМО
Рез. MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 7, —
ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс) 7.

—Прав. II-2/7.2.2, —
Прав. II-2/7.4, —Прав.
II 2/7.4.1, —ИМО Рез.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, —ИМО
Рез. MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 7, —
ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс) 9,
—ИМО
MSC.1/
Цирк.1242.

Оборудване за упра- Б + Г
вление и индикация. Б + Д
Електрообзавежда- Б + Е
не на кораби:
—E N 5 4 -2 (1 9 9 7 )
в к л ю ч и т е л н о АC
(1999) и A1(2006).
Оборудване за захранване:
—E N 5 4 - 4 (19 9 7 )
в к л ю ч и т е л н о АC
(1999) и A1(2002) и
A2(2006).
Температурни датч и ц и — т о ч к о в и
датчици:
—E N 5 4 -5 (2 0 0 0)
в к л ю ч и т е л н о A 1
(2002).
Датчици за дим —
точкови датч ици, използващи разсеяна
светл ина, излъчвана
светлина или йонизация:
—E N 5 4 -7 (2 0 0 0)
в к л ю ч и т е л н о А 1
(2002) и A2(2006).
Датчици за пламък
— точкови датчици:
—EN 54 -10 (2 0 02)
вк лючи телно A1
(2005).
Ръчни пожароизвестители:
—EN 54 -11 (2 0 01)
в к л ю ч и т е л н о A 1
(2005).
И, според сл у ча я,
електрическо и елктронно обзавеждане
в кораби:
—I EC 6 0 0 9 2 -50 4
(2001),
—IEC 60533 (1999).
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1
A.1/3.52

2
3
Непреносими и пре- —Прав. II-2/10,
возими пожарога- — П р а в . X / 3 ,
сители
—ИМО
Рез.
MSC.98(73)-(FSS
Кодекс) 4.

4
—Прав. II-2/4,
—Прав. II-2/10, —Прав.
X/3,
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс) 4.

5
6
—EN 1866 (1998), — Б + Г
EN 1866-1 (2007).
Б + Д
Или
Б + Е
—ISO 11601 (1999).

A.1/3.53

Устройства за ава- —Прав. II-2/7,
рийна сигнализация — П р а в . X / 3 ,
—ИМО
Рез.
MSC.98(73)-(FSS
Кодекс) 9.

—Прав. II-2/7,
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс) 9.

Ехолоти
Б + Г
—E N 5 4 -3 (2 0 01) Б + Д
в к л ю ч и т е л н о А 1 Б + Е
(2002) и A2(2006), —
IEC 60092-504 (2001),
—IEC 60533 (1999).

A.1/3.54

Стационарно обо- —Прав. II-2/4,
рудване за кислоро- —Прав. VI/3.
ден анализ и откриване на газ

—Прав. II-2/4,
—Прав. VI/3,
—ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс) 15.

—EN 60945 (2002), — Б + Г
IEC 60092-504 (2001), Б + Д
—IEC 60533 (1999), Б + Е
и според случая за:
а) Категория 4: (безопасна област)
—EN 50104 (2002),
в к л юч и т е л н о А .1
(2004) Кислород.
б) Категория 3: (атмосфери с експлозивни газове)
—EN 50104 (2002),
в к л юч и т е л н о А .1
(2004) Кислород,
— E N 6 0 0 7 9 - 2 9 -1
(2007).

—Прав. II-2/10, —ИМО
Рез. MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 7, —
ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7.
A.1/3.56 Пожарни шлангове —Прав. II-2/10, —Прав. II-2/10, —ИМО
предишен (от навит тип)
—Прав. X/3.
Рез. MSC.36(63)-(HSC
А.2/3.14
Кодекс 1994 г.), —ИМО
Рез. MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.).

—EN 15182-1 (2007), Б + Г
—EN 15182-3 (2007). Б + Д
Б + Е

A.1/3.57 Компоненти на сис —Прав. II-2/10. —Прав. II-2/10.8.1,
предишен теми за гасене на
—ИМО Рез. MSC.98(73)А.2/3.28 пожари с пяна със
(FSS Кодекс) 14,
среден коефициент
—ИМО
MSC.1/
на разширение —
Ц и р к . 1 2 3 9. — И М О
стац ионарна палубMSC.1/Цирк.1276.
на пяна за танкери
A.1/3.58 К о м п о н е н т и н а —Прав. II-2/10. —Прав. II-2/10, —ИМО
предишен стацион арни систеРез. MSC.98(73)-(FSS
А.2/3.29 ми за гасене на поКодекс) 6, 14,
жари с пяна с нисък
—ИМО
MSC.1/
коефиц иент на разЦ и р к . 1 2 3 9. — И М О
ширение, предназMSC.1/Цирк.1276.
начени за машинни
помещения и защита
на палубата на танкери

—ИМО
Цирк.798.

A.1/3.55 Дюзи с двойно пред —Прав. II-2/10,
предишен н а з н ач е н и е ( р а з - —Прав. X/3.
А.2/3.4
п ръск ва щ с т руен
тип)

—EN 671-1 (20 01), Б + Г
в к л ю ч и т е л н о АC Б + Д
(2002),
Б + Е

MSC/Б + Г
Б + Д
Б + Е

—ИМО
MSC/Б + Г
Ц и рк.582, вк лю  Б + Д
чително Поправка 1. Б + Е
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1
2
3
4
A.1/3.59 Р а з ш и р я в а щ а с е — И М О
Р е з . —ИМО Рез. MSC.4(48)предишен пяна за стационар- MSC.4(48)-(I BC (IBC Кодекс).
А.2/3.30 ни сист еми за га- Кодекс).
сене на пожари на
химикалов ози

5
—ИМО
MSC/
Цирк.553,
—ИМО
MSC/
Цирк.582,
—ИМО
MSC/
Цирк.799.
A.1/3.60 Дюзи за стационар- —Прав. II-2/10. —Прав. II-2/10, —ИМО — И М О M S C . 1 /
(нов еле- ни водоразпръскваРез. MSC.98(73)-(FSS Цирк.1268.
мент)
щи сист еми за гаКодекс) 7.
сене на пожари под
налягане, предназначени за балкони
на каюти
A.1/3.61 С та ц ионарн и сис- —Прав. II-2/10
(нов еле- теми за гасене на
мент)
пожари, използващи
въздуха в помещението, с пяна с висок коефициент на
разширение за машинни помещения
и товарни помпени
отделения

6
Б + Г
Б + Д
Б + Е
Ж
Б + Г
Б + Д
Б + Е

—Прав. II-2/10, —ИМО — И М О M S C . 1 / Б + Г
Рез. MSC.98(73)-(FSS Цирк.1271.
Б + Д
Кодекс) 6.
Б + Е

4. Навигационно оборудване
Бележки, приложими към раздел 4: Навигационно оборудване.
Колона 5: При всяко позоваване на серията EN 61162 или на серията IEC 61162 предвидената
подредба на елементите се взема предвид за определяне на приложимия стандарт от серия EN
61162 или серия IEC 61162.
№

Наименование на елеПравило на
мента от оборудването SOLAS 74, когато
се изисква „типово одобрение“

1
A.1/4.1

2
Магнитен компас

3
—Прав. V/18.

A.1/4.2

Предаващо устройство —Прав. V/18,
за курсоуказване (ПУК) —Прав. V/19,
(магнитен метод)
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

Приложими правила на
SOLAS 74 и съответните
резолюции и циркулярни писма на ИМО, според случая
4
—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.382(X),
—ИМО Рез. A.694(17).

—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.116(73).

Стандарти за изпит- Модули за
ване
оценка на
съответ
ствието
5
—EN ISO 449 (1999),
—EN ISO 694 (2001),
—ISO 1069 (1973),
—ISO 2269 (1992),
—EN 60945 (2002).
Или
—ISO 449 (1997),
—ISO 694 (2000),
—ISO 1069 (1973),
—ISO 2269 (1992),
—IEC 60945 (2002).
—EN 60945 (2002),
—серия EN 61162;
—ISO 22090-2 (2004),
вк л юч и т ел но По правка 2005.
Или
—IEC 60945 (2002),
—серия IEC 61162.
—ISO 22090-2 (2004),
вк л юч и т ел но По правка 2005.

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

6
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2
Жирокомпас

3
—Прав. V/18.

4
—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.424(XI),
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. MSC.191(79).

A.1/4.6

Ехолоти

—Прав. V/18,
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.224(VII),
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.74(69),
приложение 4,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.191(79).

—EN ISO 9875
(2001),
—EN 60945 (2002),
—серия EN 61162,
—IEC 62288
Изд.1.0(2008).
Или
—ISO 9875 (2000),
—IEC 60945 (2002),
—серия IEC 61162,
—IEC 62288
Изд.1.0(2008).

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

A.1/4.7

Оборудване за измерване —Прав. V/18,
на скорост и разс тояние —Прав. X/3,
(ОИСР)
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.824(19),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.96(72),
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.191(79).

—EN 60945 (2002),
—EN 61023 (2007),
—серия EN 61162,
—IEC 62288
Изд.1.0(2008).
Или
—IEC 60945 (2002),
—IEC 61023 (2007),
—серия IEC 61162,
—IEC 62288
Изд.1.0(2008).

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

A.1/4.4
A.1/4.5

A.1/4.8

5
6
Б+Г
—EN ISO 8728
Б+Д
(1998),
—EN 60945 (2002), Б + Е
—серия EN 61162, Ж
—IEC 62288
Изд.1.0(2008).
Или
—ISO 8728 (1997),
—IEC 60945 (2002),
—серия IEC 61162.
—IEC 62288
Изд.1.0(2008).
Радиолокационно оборудване
Преместен в А.1/4.34, А.1/4.35 и
А.1/4.36
Средство за автомат ична радиолокац ионна Преместен в А.1/4.34.
прокладка (САРП)

Индикатор за ъгъла на отклонение на перото Преместен в А.1/4.20, А.1/4.21 и
на руля, оборотите на въртене и стъпката А.1/4.22
на винта

A.1/4.9
Индикатор за ъгловата —Прав. V/18, — —Прав. V/19,
п р е д и ш е н скорост на поворота
Прав. X/3, —ИМО —ИМО Рез. A.526(13),
А.2/4.26
Рез. MSC.36(63)- —ИМО Рез. A.694(17),
(HSC Кодекс 1994 —ИМО Рез. MSC.36(63)г.) 13,
(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Р е з . —ИМО Рез. MSC.97(73)MSC.97(73)-(HSC (HSC Кодекс 2000 г.) 13,
Кодекс 2000 г.) 13. —ИМО Рез. MSC.191(79).

—EN 60945 (2002),
—серия EN 61162,
—ISO 20672 (2007),
—IEC 62288
Изд.1.0(2008).
Или
—IEC 60945 (2002),
—серия IEC 61162.
—ISO 20672 (2007),
—IEC 62288
Изд.1.0(2008).

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж
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1
A.1/4.10
A.1/4.11

2

3
Пеленгатор
Оборудване за системата —Прав. V/18,
„Loran-C“
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.818(19),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.191(79).

A.1/4.12

Оборудване за системата —Прав. V/18,
„Чайка“
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.694 (17),
—ИМО Рез. A.818 (19),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.191(79).

A.1/4.14

Оборудване за системата —Прав. V/18,
GPS
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.),
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.),
—ИМО Рез. MSC.112(73),
—ИМО Рез. MSC.191(79).

A.1/4.15

Оборудване GLONASS

—Прав. V/19
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.113(73),
—ИМО Рез. MSC.191(79).

A.1/4.16

Система за управление на —Прав. V/18.
курса (СУК)

5
6
Не е попълнено умишлено
—EN 60945 (2002), Б + Г
—EN 61075 (1993), Б + Д
—серия EN 61162, Б + Е
—IEC 62288
Ж
Изд.1.0(2008).
Или
—IEC 60945 (2002),
—IEC 61075 (1991),
—серия IEC 61162,
—IEC 62288
Изд.1.0(2008).

—EN 60945 (2002),
—EN 61075 (1993),
—серия EN 61162,
—IEC 62288
Изд.1.0(2008).
Или
—IEC 60945 (2002),
—IEC 61075 (1991),
—серия IEC 61162,
—IEC 62288
Изд.1.0(2008).
Оборудване за системата „Decca navigator“ Празно поле

A.1/4.13

A.1/4.17

4

С Т Р. 5 1

—Прав. V/18,
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.342(IX),
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. MSC.64(67),
приложение 3,
—ИМО Рез. MSC.191(79).

Механичен пилотски лифт

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

—EN 60945 (2002),
—EN 61108-1 (2003),
—серия EN 61162,
—IEC 62288
Изд.1.0(2008).
Или
—IEC 60945 (2002),
—IEC 61108-1
(2003),
—серия IEC 61162,
—IEC 62288
Изд.1.0(2008).
—EN 60945 (2002),
—EN 61108-2 (1998),
—серия EN 61162,
—IEC 62288
Изд.1.0(2008).
Или
—IEC 60945 (2002),
—IEC 61108-2
(1998),
—серия IEC 61162,
—IEC 62288
Изд.1.0(2008).

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

—EN ISO 11674
(2001), —EN 60945
(2002),
—серия EN 61162,
—IEC 62288
Изд.1.0(2008).
Или
—ISO 11674 (2000),
—IEC 60945 (2002),
—серия IEC 61162.
—IEC 62288
Изд.1.0(2008).

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

Преместен в А.1/1.40.
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1
A.1/4.18

A.1/4.19

ДЪРЖАВЕН
2
Радиолокационен тран
спондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz
(SART)

3
—Прав. III/4,
—Прав. IV/14,
—Прав. V/18,
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

ВЕСТНИК

4
—Прав. III/6,
—Прав. IV/7,
—ИМО Рез. A.530(13),
—ИМО Рез. A.802(19),
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 8, 14,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 8, 14,
—ITU-R M.628-3 (11/93).

БРОЙ 32
5
—EN 60945 (2002),
—EN 61097-1 (2007).
Или
—IEC 60945 (2002),
—IEC 61097-1 (2007).

6
Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

Радиолокационно оборудване за бързоходни Преместен в А.1/4.37.
плавателни съдове

A.1/4.20
Индикатор за ъгъла на —Прав. V/18,
п р е д и ш е н отклонение на перото на — П р а в . X / 3 ,
А.2/4.27
руля
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.)
13, —И МО Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

—Прав. V/19, —ИМО Рез.
A.526(13),
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.191(79).

—EN 60945 (2002),
—ISO 20673 (2007),
—IEC
62288
Изд.1.0(2008).
Или
—IEC 60945 (2002),
—ISO 20673 (2007),
—IEC
62288
Изд.1.0(2008).

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

A.1/4.21
Индикатор за оборот ите —Прав. V/18,
п р е д и ш е н на въртене на гребния
А.2/4.28
винт

—Прав. V/19, —ИМО Рез. —EN 60945 (2002),
A.694(17),
—ISO 22554 (2007),
—ИМО Рез. MSC.191(79), — I E C
62288
Изд.1.0(2008).
Или
—IEC 60945 (2002),
—ISO 22554 (2007),
—IEC
62288
Изд.1.0(2008).

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

A.1/4.22
Индикатор на стъпката на —Прав. V/18,
п р е д и ш е н гребния винт
А.2/4.29

—Прав. V/19, —ИМО Рез. —EN 60945 (2002),
A.694(17),
—ISO 22555 (2007),
—ИМО Рез. MSC.191(79). — I E C
62288
Изд.1.0(2008).
Или
—IEC 60945 (2002),
—ISO 22555 (2007),
—IEC
62288
Изд.1.0(2008).

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

A.1/4.23

—Прав. III/34, —ИМО Рез.
MSC.48(66)-(LSA Кодекс)
IV, V,
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 8, 13,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 8, 13.

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

Компас за спасителни и —Прав. III/4, —
дежурни лодки
Прав. X/3, —ИМО
Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994
г.) 13, —ИМО Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

—EN ISO 613 (2001),
—ISO 10316 (1990).
Или
—ISO 613 (2000),
—ISO 10316 (1990).
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1
A.1/4.24

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК
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3
4
5
Средство за автомат ична радиолокац ионна Преместен в А.1/4.37.
прокладка (САРП) за бързоходни плавателни
съдове

A.1/4.25

Средство за автомат ично следене на цели Преместен в А.1/4.35.
(САСЦ)

A.1/4.26

Средство за автомат ично следене на цели Преместен в А.1/4.38.
(САСЦ) за бързоходни плавателни съдове

A.1/4.27

Средство за електронна прокладка (СЕП)

Преместен в А.1/4.36.

A.1/4.28

Система за интегриран мостик

Преместен в А.2/4.30.

A.1/4.29

Ус т р о й с т в о з а р е г и  —Прав. V/18,
стриране на данни за дви- —Прав. V/20,
жение на кораба (УРДДК) —Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

—Прав. V/20,
—ИМО Рез. A.694 (17),
—ИМО Рез. A.861 (20),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.214(81),
—ИМО Рез. MSC.191(79).

—EN 60945 (2002),
—серия EN 61162,
—IEC 61996-1 (200711),
—IEC
62288
Изд.1.0(2008).
Или
—IEC 60945 (2002),
—серия IEC 61162,
—IEC 61996-1 (200711),
—IEC
62288
Изд.1.0(2008).

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

A.1/4.30

Информационна сист ема
за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК) с
подсигурява не и система
за изобр азяване на растерни карти (СИРК)

—Прав. V/18,
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.817(19),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13
—ИМО Рез. MSC.64(67),
—ИМО Рез. MSC.86(70),
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.191(79),
—ИМО Рез. MSC.232(82).
[ Подси г у ря в а не т о н а
ИСИЕК и СИРК се прилагат само когато тази
операция е включена в
ИСИЕК. Сертификатът за
модул Б посочва дали тези
опции са били изпитани.]

—EN 60945 (2002),
—серия EN 61162,
—EN 61174 (2001-12),
—IEC
62288
Изд.1.0(2008).
Или
—IEC 60945 (2002),
—серия IEC 61162,
—IEC 61174 (2008),
—IEC
62288
Изд.1.0(2008).

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

A.1/4.31

Ж и р оком п а с з а б ър  —Прав. X/3,
зоходни плавателни съ- — И М О
Рез.
дове
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.821(19),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.191(79).

—ISO 16328 (2001),
—EN 60945 (2002),
—серия EN 61162,
—IEC
62288
Изд.1.0(2008).
Или
—ISO 16328 (2001),
—IEC 60945 (2002),
—серия EN 61162, —
I E C
6 2 2 8 8
Изд.1.0(2008).

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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1
A.1/4.32

2
3
Оборудване за универ- —Прав. V/18,
сална система за авто- —Прав. X/3,
матична идентификация — И М О
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

4
—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.694 (17),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.74(69),
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.191(79),
—ITU-R M. 1371-3(2007).
Забележка: IT U-R M.
1371-3(2007), приложение
3, се прилага само в съответствие с изискванията
на ИМО Рез. MSC.74(69).

5
—EN 60945 (2002),
—серия EN 61162,
—EN 61993-2 (2001),
—IEC
62288
Изд.1.0(2008).
Или
—IEC 60945 (2002),
—серия IEC 61162,
—IEC 61993-2 (2001),
—IEC
62288
Изд.1.0(2008).

6

A.1/4.33

Система за управление на —Прав. V/18.
пътя на кораба
(работи при скорост на кораба между минималната
скорост за маневриране и
30 възела)

—Прав. V/19,
—EN 60945 (2002),
—ИМО Рез. A.694(17),
—серия EN 61162,
—ИМО Рез. MSC.74(69). —EN 62065 (2002).
Или
—IEC 60945 (2002),
—серия IEC 61162,
—IEC 62065 (2002).

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

A.1/4.34

Радиолокационно обо —Прав. V/18.
рудване
Категория 1

—Прав. V/19.
—ИМО Рез. A.278(VIII),
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.823(19),
—ИМО Рез. MSC.191(79),
—ИМО Рез. MSC.192(79),
—ITU-R M. 628-3(11/93),
—ITU-R M. 1177-3(06/03).

—EN 60945 (2002),
—серия EN 61162,
—IEC
62288
Изд.1.0(2008), —EN
62388 (2008).
Или
—IEC 60945 (2002),
—серия IEC 61162,
—IEC
62288
Изд.1.0(2008), —IEC
62388 Изд.1.0(2007).

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

A.1/4.35

Радиолокационно обо —Прав. V/18.
рудване
Категория 2

—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.278(VIII),
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. MSC.191(79),
—ИМО Рез. MSC.192(79),
—ITU-R M. 628-3(11/93),
—ITU-R M. 1177-3(06/03).

—EN 60945 (2002),
—серия EN 61162,
—IEC
62288
Изд.1.0(2008), —EN
62388 (2008).
Или
—IEC 60945 (2002),
—серия IEC 61162,
—IEC
62288
Изд.1.0(2008), —IEC
62388 Изд.1.0(2007).

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

A.1/4.36

Радиолокационно обо —Прав. V/18.
рудване
Категория 3

—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.278(VIII),
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. MSC.191(79),
—ИМО Рез. MSC.192(79),
—ITU-R M. 628-3(11/93),
—ITU-R M. 1177-3(06/03).

—EN 60945 (2002),
—серия EN 61162,
—IEC
62288
Изд.1.0(2008), —EN
62388 (2008).
Или
—IEC 60945 (2002),
—серия IEC 61162,
—IEC
62288
Изд.1.0(2008), —IEC
62388 Изд.1.0(2007).

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж
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ДЪРЖАВЕН

1
A.1/4.37

2
Радиолокационно обо
рудване за бързоходни
плавателни съдове (Категория 1H, Категория 2H и
Категория 3H)

3
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

A.1/4.38

Радиолокационно обо
рудване, одобрено с вариант с карта (Катег ория
1HC, Категория 2HC и
Категория 3HC)

—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

A.1/4.39

Радиолокационен отра- —Прав. V/18,
жател
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.
Система за управление —Прав. X/3,
на пътя за бързоходни — И М О
Рез.
плавателни съдове
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

A.1/4.40

ВЕСТНИК

4
—ИМО Рез. A.278(VIII),
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.820(19),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.191(79),
—ИМО Рез. MSC.192(79),
—ITU-R M. 628-3(11/93),
—ITU-R M. 1177-3(06/03).
—ИМО Рез. A.278(VIII),
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.820(19),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.191(79),
—ИМО Рез. MSC.192(79),
—ITU-R M. 628-3(11/93),
—ITU-R M. 1177-3(06/03).
—Прав. V/19,
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.164(78).

5
—EN 60945 (2002),
—серия EN 61162,
—IEC
62288
Изд.1.0(2008), —EN
62388 (2008).
Или
—IEC 60945 (2002),
—серия IEC 61162,
—IEC
62288
Изд.1.0(2008), —IEC
62388 Изд.1.0(2007).
—EN 60945 (2002),
—серия EN 61162,
—IEC
62288
Изд.1.0(2008), —EN
62388 (2008).
Или
—IEC 60945 (2002),
—серия IEC 61162,
—IEC
62288
Изд.1.0(2008), —IEC
62388 Изд.1.0(2007).
—EN ISO 8729 (1998),
—EN 60945 (2002),
или
—ISO 8729 (1997),
—IEC 60945 (2002).

—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.822(19),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.191(79).

—ISO 16329 (2003),
—EN 60945 (2002),
—серия EN 61162,
—IEC
62288
Изд.1.0(2008).
Или
—ISO 16329 (2003),
—IEC 60945 (2002),
—серия IEC 61162,
—IEC
62288
Изд.1.0(2008).
—ISO 22090-3 (2004),
—EN 60945 (2002),
—серия EN 61162,
—IEC
62288
Изд.1.0(2008).
Или
—ISO 22090-3 (2004),
—IEC 60945 (2002),
—
серия IEC 61162,
—IEC
62288
Изд.1.0(2008).
—ISO 17884 (2004),
—EN 60945 (2002).
Или
—ISO 17884 (2004),
—IEC 60945 (2002).

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

—ISO 16273 (2003),
—EN 60945 (2002).
Или
—ISO 16273 (2003),
—IEC 60945 (2002).

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

A.1/4.41

Предаващо устройство за —Прав. V/18,
курсоуказване (ПУК) (по —Прав. X/3,
метод GNSS)
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.116(73),
—ИМО Рез. MSC.191(79).

A.1/4.42

Прожектор за бързоходни —Прав. X/3,
плавателни съдове
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.
Оборудване за нощно —Прав. X/3,
виждане за бързоходни — И М О
Рез.
плавателни съдове
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

A.1/4.43

С Т Р. 5 5

—ИМО Рез. А.694(17),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.94(72),
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13.
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1
A.1/4.44

ДЪРЖАВЕН
2
Диференциален прием
ник за сигнали от радиофарове за оборудв ане
DGPS и DGLONASS

ВЕСТНИК

БРОЙ 32

3
—Прав. V/18,
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.
A.1/4.45
Приспособления за карти —Прав. V/18,
п р е д и ш е н за корабни радари
—Прав. X/3,
А.2/4.21
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

4
—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.694 (17),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.114(73).

5
—EN 60945 (2002),
—IEC 61108-4 (2004),
—серия EN 61162.
Или
—IEC 60945 (2002),
—IEC 61108-4 (2004),
—серия IEC 61162.

—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.817(19),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.64(67),
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.191(79),
—ИМО Рез. MSC.192(79).

A.1/4.46

Предаващо устройство —Прав. V/18.
за курсоуказване (ПУК) —Прав. X/3,
(жироскопичен метод) — И М О
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.694 (17),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.116(73).

A.1./4.47

Опростено устройство за —Прав. V/20.
регистриране на данни за
движение на кораба

—Прав. V/20,
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. MSC.163(78),
—ИМО Рез. MSC.214(81),
—ИМО Рез. MSC.191(79).

—EN 60936-3 (2002),
—EN 60945 (2002),
—серия EN 61162,
—IEC
62288
Изд.1.0(2008), —EN
62388 (2008).
Или
—IEC 60936-3 (2002),
—IEC 60945 (2002),
—серия IEC 61162,
—IEC
62288
Изд.1.0(2008), —IEC
62388 Изд.1.0(2007).
—ISO 22090-1 (2002),
—EN 60945 (2002),
—серия EN 61162.
Или
—ISO 22090-1 (2002),
включително Попр. 1
(2005),
—IEC 60945 (2002),
—серия IEC 61162.
—EN 60945(2002), —
серия EN 61162,
—EN 61996-2 (2008),
—IEC
62288
Изд.1.0(2008).
Или
—IEC 60945 (2002),
—серия IEC 61162,
—IEC 61996-2 (2007),
—IEC
62288
Изд.1.0(2008).
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A.1/4.48
Мех а н и чен п и ло т ск и —Прав. V/23.
п р е д и ш е н лифт
A.1/1.40

—Прав. V/23,
—ИМО Рез. A.889(21),
—ИМО MSC/Цирк.773.

—IMO Res.A.889(21). Б + Г
Б+Д
Б+Е

A.1/4.49
Пилотска стълба
п редишен
A.1/1.42

—Прав. V/23,
—Прав. X/3.

—Прав. V/23
—ИМО Рез. A.889(21)
—ИМО MSC/Цирк.773.

A.1/4.50
Оборудване DGPS
нова позиция

—Прав. V/18,
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.694 (17),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.114(73),
—ИМО Рез. MSC.191(79).

—ИМО Рез. A.889(21) Б + Г
—ISO 799 (2004).
Б+Д
Б+Е
Ж
—EN 60945 (2002), Б + Г
—IEC 61108-1 (2003), Б + Д
—IEC 61108-4 (2004), Б + Е
—серия EN 61162, Ж
—IEC
62288
Изд.1.0(2008).
Или
—IEC 60945 (2002),
—IEC 61108-1 (2003),
—IEC 61108-4 (2004),
—серия IEC 61162,
—IEC
62288
Изд.1.0(2008).
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ДЪРЖАВЕН

1
2
3
A.1/4.51
Оборудване DGLONASS —Прав. V/18,
нова пози—Прав. X/3,
ция
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

4
—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.694 (17),
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 13,
—ИМО Рез. MSC.114(73),
—ИМО Рез. MSC.191(79).

5
—EN 60945 (2002),
—IEC 61108-2 (1998),
—IEC 61108-4 (2004),
—серия EN 61162,
—IEC
62288
Изд.1.0(2008).
Или
—IEC 60945 (2002),
—IEC 61108-2 (1998),
—IEC 61108-4 (2004),
—серия IEC 61162,
—IEC
62288
Изд.1.0(2008).

6
Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

5. Радиокомуникационно оборудване
Бележки, приложими към раздел 5: Радиокомуникационно оборудване.
Колона 5: В случай на противоречие в изискванията между ИМО MSC/Цирк.862 и стандартите
за изпитване на продукта предимство имат изискванията на ИМО MSC/Цирк.862.
При всяко позоваване на серията EN 61162 или на серията IEC 61162 предвидената подредба
на елементите се взема предвид за определяне на приложимия стандарт от серия EN 61162 или
серия IEC 61162.
№

Наименование на елеПравило на
мента от оборудването SOLAS 74, когато
се изисква „типово одобрение“

1
A.1/5.1

2
Радиостанция за метро
вия обхват с възможност
за предаване и приемане
на DSC (цифр ово избирателно повик ване) и
радиотелефония

3
—Прав. IV/14,
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 14,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 14.

A.1/5.2

Радиоприемник за метровия обхват, подд ържащ
ра д иовахта ч рез DSC
(цифрово избирателно
повикване)

—Прав. IV/14,
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 14,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 14.

Приложими правила
на SOLAS 74 и съответните резолюции и
циркулярни писма на
ИМО, според случая
4
—Прав. IV/7,
—Прав. X/3,
—ИМО Рез. A.385(X),
—ИМО Рез. A.524(13),
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.803(19),
— И М О
Р е з .
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,
— И М О
Р е з .
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,
—ИМО MSC/Цирк.862,
—И МО COMSA R
Цирк.32,
— I T U-R M.489 -2
(10/95),
— I T U - R M . 4 9 3 -1 2
(03/07),
— I T U - R M . 5 41- 8
(10/97),
— I T U-R M.689 -2
(11/93).
—Прав. IV/7,
—Прав. X/3,
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.803(19),
— И М О
Р е з .
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,
— И М О
Р е з .
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,
—И МО COMSA R
Цирк.32,
— I T U-R M.489 -2
(10/95),
— I T U - R M . 4 9 3 -1 2
(03/07),
— I T U - R M . 5 41- 8
(10/97).

Стандарти за изпитване

5
—ETSI ETS 300 162-1
V1.4.1 (2005-05),
—ETSI EN 300 338
V1.2.1 (1999-04),
—ETSI EN 300 828
V1.1.1 (1998-03),
—ETSI EN 301 925
V1.1.1 (2002-09),
—EN 60945 (2002),
—IEC 61097-3 (1994),
—IEC 61097-7 (1996),
—серия EN 61162,
—ИМО
MSC/
Цирк.862.

—ETSI EN 300 338
V1.2.1 (1999-04),
—ETSI EN 300 828
V1.1.1 (1998-03),
—ETSI EN 301 033
V1.2.1 (2005-05),
—EN 60945 (2002),
—IEC 61097-3 (1994),
—IEC 61097-8 (1998).

Модули за
оценка на
съответ
ствието
6
Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

1
A.1/5.3

2
3
Приемник „NAVTEX“ —Прав. IV/14,
(разширено групово по- — П р а в . X / 3 ,
викване)
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 14,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 14.

A.1/5.4

Приемник „EGC“ (раз —Прав. IV/14,
ширено групово повик — П р а в . X / 3 ,
ване)
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 14,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 14.

A.1/5.5

Оборудване за получаване на информация за безопасност на море на къси
вълни (Приемник„NBDP“
за теснолентово директно
буквопечатане)

—Прав. IV/14,
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 14,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 14.

ВЕСТНИК
4
—Прав. IV/7,
—Прав. X/3,
—ИМО Рез. A.694(17),
— И М О
Р е з .
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,
— И М О
Р е з .
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,
— И М О
Р е з .
MSC.148(77),
—И МО COMSA R
Цирк.32,
— I T U-R M.54 0 -2
(06/90),
— I T U - R M . 62 5 -3
(10/95).
—Прав. IV/7,
—Прав. X/3,
—ИМО Рез. A.570(14),
—ИМО Рез. A.664(16),
—ИМО Рез. A.694(17),
— И М О
Р е з .
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,
— И М О
Р е з .
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,
—И МО COMSA R
Цирк.32.
—Прав. IV/7, —Прав.
X/3,
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.699(17),
—ИМО Рез. A.700(17),
—ИМО Рез. A.806(19),
— И М О
Р е з .
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,
— И М О
Р е з .
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,
—И МО COMSA R
Цирк.32,
— I T U - R M . 4 91-1
(07/86),
—IT U-R M.492- 6
(10/95),
— I T U-R M.54 0 -2
(06/90),
— I T U - R M . 62 5 -3
(10/95),
—ITU-R M.688 (06/90).

БРОЙ 32
5
—ETSI EN 300 065-1
V1.1.3 (2005-5),
—ETSI EN 301 011
V1.1.1 (1998-09),
—EN 60945 (2002),
—IEC 61097-6 (200512).

6
Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

—ETSI ETS 300 460
Изд.1 (1996-05),
—ETSI ETS 300 460/
A1 (1997-11),
—ETSI EN 300 829
V1.1.1 (1998-03),
—EN 60945 (2002),
—IEC 61097-4 (1994).

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

—ETSI ETS 300 067
Изд.1 (1990-11),
—ETSI ETS 300 067/A1
Изд.1 (1993-10),
—EN 60945 (2002),
—серия EN 61162.

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

БРОЙ 32
1
A.1/5.6

ДЪРЖАВЕН
2
Авариен радиобуй
( EPI R B), раб о т ещ на
406 MHz от системата
COSPAS-SARSAT

A.1/5.7

ВЕСТНИК

3
—Прав. IV/14,
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 14,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 14.

4
—Прав. IV/7, —Прав.
X/3,
—ИМО Рез. A.662(16),
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.696(17),
—ИМО Рез. A.810(19),
— И М О
Р е з .
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,
— И М О
Р е з .
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,
—ИМО MSC/Цирк.862,
—И МО COMSA R
Цирк.32,
— I T U-R M.633 -2
(05/00),
— I T U - R M .69 0 -1
(10/95).
Авариен радиобуй (EPIRB) от „L“ диапа
зона, работещ в системата „INMARSAT“

С Т Р. 5 9
5
—ETSI EN 300 066 V
1.3.1 (2001-01),
—EN 60945 (2002),
—IEC 61097-2 (2002),
—ИМО
MSC/
Цирк.862.
За бе ле ж ка: И МО
MSC/ Ц и рк.862 с е
прилага само за
не з а д ъ л ж и т е л н и т е
устройства за дистан
ционно активиране, а
не за самия авариен
радиобуй EPIRB.

6
Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

Не е попълнено умишлено

A.1/5.8

Приемник, поддържащ радиовахта на Не е попълнено умишлено
2182 kHz

A.1/5.9

Двутонен авариен сигнализатор

Не е попълнено умишлено

A.1/5.10

Радиоапаратура на средни вълни с възможност за
предаване и приемане на
DSC (цифрово избирателно повикване) и радиоте
лефония
Забележка: В съответ
ствие с решени ята на
ИМО и ITU изискван ията
за двутонален авариен
сигнализатор и излъчванията на честот ата H3E
вече не се прилагат в стандартите за изпитване

—Прав. IV/14,
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 14,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 14.

—Прав. IV/9, —Прав.
IV/10, —Прав. X/3,
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.804(19),
— И М О
Р е з .
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,
— И М О
Р е з .
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,
—И МО COMSA R
Цирк.32,
— I T U - R M . 4 9 3 -1 2
(03/07),
— I T U - R M . 5 41- 8
(10/97).

—ETSI EN 300 338
V1.2.1 (1999-04),
—ETSI ETS 300 373-1
V1.2.1 (2002-10),
—EN 60945 (2002),
—IEC 61097-3 (1994),
—IEC 61097-9 (1997),
—серия EN 61162,
—ИМО
MSC/
Цирк.862.

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

A.1/5.11

Радиоприемник на средни
вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово
избирателно повикване)

—Прав. IV/14,
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 14,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 14.

—Прав. IV/9, —Прав.
IV/10, —Прав. X/3,
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.804(19),
— И М О
Р е з .
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,
— И М О
Р е з .
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,
—И МО COMSA R
Цирк.32,
— I T U - R M . 4 9 3 -1 2
(03/07),
— I T U - R M . 5 41- 8
(10/97),
—ITU-R M.1173 (10/95).

—ETSI EN 300 338
V1.2.1 (1999-04),
—ETSI EN 301 033
V1.2.1 (2005-05),
—EN 60945 (2002),
—IEC 61097-3 (1994),
—IEC 61097-8 (1998).

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 32

1
A.1/5.12

2
3
Корабна земна станция —Прав. IV/14,
„Inmarsat — B“
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 14,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 14.

4
—Прав. IV/10, —Прав.
X/3,
—ИМО Рез. A.570(14),
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.808(19),
— И М О
Р е з .
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,
— И М О
Р е з .
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,
—ИМО MSC/Цирк.862,
—И МО COMSA R
Цирк.32.

5
—EN 60945 (2002),
—IEC 61097-10 (1999),
—ИМО MSC/ Цирк.
862.

A.1/5.13

Корабна земна станция —Прав. IV/14,
„Inmarsat — C“
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 14,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 14.

—ETSI ETS 300 460
Изд.1 (1996-05),
—ETSI ETS 300 460/
A1 (1997-11),
—ETSI EN 300 829
V1.1.1 (1998-03),
—EN 60945 (2002),
—IEC 61097-4 (2007),
—серия EN 61162,
—ИМО
MSC/
Цирк.862.

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

A.1/5.14

Радиоапаратура на КВ/
С В с в ъ змож но с т з а
предаване и приемане
на DSC (цифрово изби
р а т е л н о п о в и к в а н е),
NBDP (теснолентово директно буквопечатане) и
радиотелефон ия
Забележка: В съответ
ствие с решени ята на
ИМО и ITU, изискванията
за двутонен авариен сигнализатор и излъчванията на честотата А3Н вече
не се прилагат в стандартите за изпитване

—Прав. IV/10, —Прав.
X/3,
—ИМО Рез. A.570(14),
—ИМО Рез. А.664 (16),
(прилага се само ако корабната земна станция
„Inmarsat-C“ поддържа
функцията за разширено повикване EGC),
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.807(19),
— И М О
Р е з .
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,
— И М О
Р е з .
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,
—ИМО MSC/Цирк.862,
—И МО COMSA R
Цирк.32.
—Прав. IV/10, —Прав.
X/3,
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.806(19),
— И М О
Р е з .
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,
— И М О
Р е з .
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,
—ИМО MSC/Цирк.862,
—И МО COMSA R
Цирк.32,
— I T U-R M.476 -5
(10/95),
— I T U - R M . 4 91-1
(07/86),
—IT U-R M.492- 6
(10/95),
— I T U - R M . 4 9 3 -1 2
(03/07),
— I T U - R M . 5 41- 8
(10/97),
— I T U - R M . 62 5 -3
(10/95),
—ITU-R M.1173 (10/95).

—ETSI ETS 300 067
Изд.1 (1990-11),
—ETSI ETS 300 067/A1
Изд.1 (1993-10),
—ETSI EN 300 338
V1.2.1 (1999-04),
—ETSI ETS 300 373-1
V1.2.1 (2002-10),
—EN 60945 (2002),
—IEC 61097-3 (1994),
—IEC 61097-9 (1997),
—серия EN 61162,
—ИМО
MSC/
Цирк.862.

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

—Прав. IV/14,
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 14,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 14.

6
Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

БРОЙ 32

ДЪРЖАВЕН
3
—Прав. IV/14,
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 14,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 14.

ВЕСТНИК
4
—Прав. IV/10, —Прав.
X/3,
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.806(19),
— И М О
Р е з .
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,
— И М О
Р е з .
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,
—И МО COMSA R
Цирк.32,
— I T U - R M . 4 9 3 -1 2
(03/07),
— I T U - R M . 5 41- 8
(10/97).

С Т Р. 6 1

1
A.1/5.15

2
Радиоприемник на къси
и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC
(цифрово избирателно
повикване)

5
—ETSI EN 300 338
V1.2.1 (1999-04),
—ETSI EN 301 033
V1.2.1 (2005-05),
—EN 60945 (2002),
—IEC 61097-3 (1994),
—IEC 61097-8 (1998).

6

A.1/5.16

Авиационна двупосочна —Прав. IV/14,
радиотелеф онна апара- — П р а в . X / 3 ,
тура за метровия обхват — И М О
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 14,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 14.

—Прав. IV/7, —ИМО —ETSI EN 301 688
Рез. A.694(17),
V1.1.1 (2000-07),
— И М О
Р е з . —EN 60945 (2002).
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,
— И М О
Р е з .
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,
— И М О
Р е з .
MSC.80(70),
—И МО COMSA R
Цирк.32,
— Кон в ен ц и я ICAO
(Междунар одна организация на граждан
ската авиация), приложение 10, Радиоправила.

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

A.1/5.17

Преносима двупосочна
радиотелефонна апара
тура за спасителни съдове, за метровия обхват

—Прав. IV/14,
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 14,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 14.

—Прав. III/6, —ИМО
Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.809(19),
— И М О
Р е з .
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, 14, —
ИМО Рез. MSC.97(73)( H SC Код е кс 2 0 0 0
г.) 8, 14, —ИМО Рез.
MSC.149(77), —ITU-R
M.489-2 (10/95),
— I T U - R M . 5 42 .1
(07/82).

—ETSI EN 300 225
V1.4.1 (2004-12),
—EN 300 828 V1.1.1
(1998-03),
—EN 60945 (2002),
—IEC 61097-12 (1996).

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

A.1/5.18

Стационарна двупосочна
радиотелефонна апаратура за спасителни съдове,
за метровия обхват

—Прав. IV/14,
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 14,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 14.

—Прав. III/6, —ИМО
Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.809(19),
— И М О
Р е з .
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, 14, —
ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.)
8, 14, —ITU-R M.489-2
(10/95).

—ETSI EN 301 466
V1.1.1 (2000-11),
—EN 60945 (2002),
—IEC 61097-12 (1996).

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

С Т Р.
1
A1/5.19

62

ДЪРЖАВЕН
2
3
Корабна земна станция —Прав. IV/14,
„Inmarsat–F“
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 14,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 14.

ВЕСТНИК
4
—Прав. IV/10, —ИМО
Рез. A.570 (14),
—ИМО Рез. A.808 (19),
—ИМО Рез. A.694 (17),
— И М О
Р е з .
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,
— И М О
Р е з .
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,
—ИМО MSC/Цирк.862,
—И МО COMSA R
Цирк.32.

БРОЙ 32
5
—EN 60945 (2002),
—IEC 61097-13 (2003),
—ИМО
MSC/
Цирк.862.

6
Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

6. Оборудване, изисквано по силата на Конвенцията COLREG 72
№

1
A.1/6.1

Наименование на еле- Правило COLREG
Правила на COLREG и
мента от оборудването 72, когато се изисква съответните резолюции
„типово одобрение“ и циркулярни писма на
ИМО, според случая
2
3
4

Стандарти за изпитване
5

Навигационни светлини —COLREG, приложе- —Приложение I/14,
—EN 14744 (2005),
ние I/14.
—ИМО Рез. A.694(17)
включ ително АC
—ИМО Рез. MSC.253(83). (2007),
—EN 60945 (2002).
Или
—EN 14744 (2005),
включ ително АC
(2007),
—IEC 60945 (2002).

Модули за
оценка на
съответ
ствието
6
Б+Г
Б+Д
Б+Е
Ж

“
§ 2. Приложение № 2 към чл. 6, ал. 4 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 6, ал. 4
Списък на използваните съкращения, относими към приложение № 2
A.1, изменение 1, касаещо стандартни документи, различни от документи на ИМО.
A.2, изменение 2, касаещо стандартни документи, различни от документи на ИМО.
AC, поправка, касаеща стандартни документи, различни от документи на ИМО.
CAT, Категория радиолокационно оборудване, както е определена в раздел 1.3 от IEC 62388 (2007).
Цирк., Циркулярно писмо.
COLREG, Международни правила за предотвратяване на сблъсквания на море.
COMSAR, Подкомитет на Международната морска организация (ИМО) по радиокомуникации и
търсене и спасяване.
EN, европейски стандарт.
ETSI, Европейски институт за стандартизация на далекосъобщенията.
FSS, Международен кодекс за системи за противопожарна безопасност.
FTP, Международен кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитания.
HSC, Международен кодекс за безопасност на бързоходни плавателни съдове (High Speed Craft Code).
IBC, Международен кодекс за превоз на химикали в наливно състояние.
ICAO, Международна организация на гражданската авиация.
IEC, Международна електротехническа комисия.
ИМО, Международна морска организация.
ISO, Международна организация за стандартизация.
ITU, Международен съюз за далекосъобщения.
LSA, Спасителни средства.
MARPOL, Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби.
MEPC, Комитет за защита на морската околна среда.
MSC, Комитет по морска безопасност.
NOx – азотни окиси.
SOLAS, Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море.
SOx – серни окиси.
Прав., Правило.
Рез., Резолюция.
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ОБОРУДВАНЕ, ЗА КОЕТО НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПОДРОБНИ СТАНДАРТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ
В МЕЖДУНАРОДНИТЕ АКТОВЕ
1. Спасителни средства
Колона 4: Важи Циркулярно писмо 980 на ИМО MSC, освен в случаите, в които то е заменено от
специфичните документи, посочени в колона 4.
№
Наименование на елемента от
Правило на
Приложими правила на Стандарти за Модули за
оборудването
SOLAS 74, когато SOLAS 74 и съответните изпитване
оценка на
се изисква „типово резолюции и циркулярни
съответ
одобрение“
писма на ИМО, според
ствието
случая
1
2
3
4
5
6
A.2/1.1 Радиолокационен отражател за —Прав. III /4, — —ИМО Рез. MSC.48(66)спасит елни плотове
П р а в. I I I /34, — (LSA Кодекс).
Прав. X/3.
A.2/1.2
A.2/1.3

A.2/1.4
A.2/1.5

Материали за спасит елни хидрокостюми

Не е попълнено умишлено

Устройства за спускане на вода —Прав. III /4, — —Прав. III/13,
на спасителни съдове чрез сво- Прав. III/34.
—Прав. III/16,
бодно изплаване
—Прав. III/26,
—Прав. III/34,
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 8,
—ИМО Рез. MSC.48(66)(LSA Кодекс) I, IV, VI,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

Парадни трапове
Високоговорителна система за —Прав. III/6.
съобщения и система за обща
аварийна сигнализация
(когато се използва за пожарна
сигнализация, важи устройството от A.1/3.53)

Преместен в А.1/1.29.
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.), —
ИМО Рез. MSC.48(66)(LSA Кодекс),
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.), —
ИМО MSC/Цирк.808.

2. Предотвратяване на замърсяването на морската среда
№

1
A.2/2.1

Наименование на еле- Правило на MARPOL Правила на MARPOL Стандарти за изМодули за
мента от оборудването 73/78, когато се изисква 73/78 и съответн ите
питване
оценка на
„типово одобрение“
резолюции и циркусъответ
лярни писма на ИМО,
ствието
според случая
2
3
4
5
6
Бордови следящи и записващи устройства за Преместен в А.1/2.8.
нивото на NOx

A.2/2.2

Бордови системи за по- —Приложение VI, прав.
чистване на отработени 13,
газове
—Приложение VI, прав.
14.

A.2/2.3

Д ру ги еквива лентни —Приложение VI, прав. — При ложе н ие V I ,
методи за намаляване 13.
прав. 13.
на емисиите на NOх на
борда

A.2/2.4

— При ложе н ие V I , — И М О
Рез.
прав. 13,
MEPC.170(57).
— При ложе н ие V I ,
прав. 14.

Други технологични методи за ограничаване Преместен в А.1/2.9.
на емисиите на SOх

С Т Р.
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3. Оборудване за противопожарна защита
№

1
A.2/3.1
A.2/3.2

A.2/3.3

Наименование на елеПравило на
Приложими правила на Стандарти за изпитмента от оборудването SOLAS 74, когато SOLAS 74 и съответните
ване
се изисква „типо- резолюции и циркулярни
во одобрение“
писма на ИМО, според
случая
2
3
4
5
Непреносими и превозими пожарогасители Преместен в А.1/3.52.
Дюзи за стационарни водоразпръскващи Преместен в А.1/3.49.
сист еми за гасене на пожари под налягане
за помещения от спец иални категории, РоРо товарни помещен ия, Ро-Ро помещения и
помещения за транспортни средства
Пускане на генераторите —Прав. II-1/44,
в студено време (пускови —Прав. X/3.
устройства)

—Прав. II-1/44,
—ИМО Рез. MSC.36(63)( HSC Кодекс 1994 г.),
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.).

A.2/3.4

Дюзи с двойно предназначение
(разпръскващ/струен тип)

Преместен в А.1/3.55.

A.2/3.5

Компоненти на стацион арни системи за Преместен в А.1/3.51.
откриване и оповестяване на пожари, пред
назначени за постове за управление, служебни
помещения, жилищни помещения, машинни
помещения и машинни помещения с безвах
тено обслужване

A.2/3.6
A.2/3.7
A.2/3.8

Датчици за дим
Преместен в А.1/3.51.
Топлинни датчици
Преместен в А.1/3.51.
Електрическа предпазна —Прав. II-2/10,
—Прав. II-2/10,
—IEC публикация 79.
лампа
— П р а в . X / 3 , —ИМО Рез. MSC.36(63)—ИМО
Р е з . ( HSC Кодекс 1994 г.),
MSC.98(73)-(FSS —ИМО Рез. MSC.97(73)Кодекс).
(HSC Кодекс 2000 г.),
—ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс).

A.2/3.9

Защитно облек ло, ус- —Прав. II-2/19.
тойчиво на химич еско
въздействие

—Прав. II-2/19, —ИМО
Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—EN 943-1 (2002),
—EN 943-1 (2002), вклю
чително АC (2005),
—EN 943-2 (2002),
—EN ISO 6529 (2003),
—EN ISO 6530 (2005),
—EN 14605 (2005),
—ИМО MSC/Цирк.1120.

A.2/3.10

Системи за осветление с ниско разположение Преместен в А.1/3.40.

A.2/3.11

Дюзи за стационарни водоразпръскващи Преместен в А.1/3.10.
сист еми за гасене на пожари под налягане,
предназначени за машинни помещения

A.2/3.12

Еквивалентни стационарни системи за гасене Преместен в А.1/3.45.
на пожари с газ за машинни помещен ия и
товарни помпени отделения

Модули за
оценка на
съответ
ствието
6
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3
—Прав. II-2/10,
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.98(73)-(FSS
Кодекс) 3.

4
5
—Прав. II-2/10, —ИМО —EN 14593-1 (2005),
Рез. MSC.36(63)-(HSC Ко- —EN 14593-2 (2005).
декс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс) 3.
Пожарни шлангове (от навит тип)
Преместен в А.1/3.56.

A.2/3.15 Компоненти на сист еми —Прав. II-2/7,
за откриване на дим чрез —Прав. II-2/19,
вземане на проби
—Прав. II-2/20,
—ИМО
Рез.
MSC.98(73)-(FSS
Кодекс).

—Прав. II-2/7, —Прав. II2/19, —Прав. II-2/20, —
ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS
Кодекс).

A.2/3.16
A.2/3.17

Датчици за пламък
Ръчни пожароизвест ители

Преместен в А.1/3.51.
Преместен в А.1/3.51.

A.2/3.18

Устройства за аварийна сигнализация

Преместен в А.1/3.53.

A.2/3.19

Компоненти на стацион арни системи за Преместен в А.1/3.48.
гасене на пожари на водна основа с локално
приложение, предназначени за използване в
машинни помещения от категория „А“.

A.2/3.20
Мека мебел
A.2/3.21 Компоненти на сист еми —Прав. II-2/10.
за гасене на пожари за
складове за боя и леснозапалими течности

—Прав. II-2/10,
—ИМО Рез. MSC.98(73)(FSS Кодекс),
—ИМО MSC.1/Цирк.1239.

A.2/3.22 Ком пон е н т и н а с т а  —Прав. II-2/9.
ционарните системи за
гасене на пожари в аспирационните тръби на
камбуза
A.2/3.23 Компоненти на сист еми —Прав. II-2/18.
за гасене на пожари на
палуби на хеликоптери

—Прав. II-2/9.

A.2/3.24 Преносими апликатори —Прав. II-2/10,
за пяна
—Прав. II-2/20,
—Прав. X/3.

—Прав. II-2/10,
—Прав. II-2/20,
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7, —
ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS
Кодекс) 4,
—ИМО MSC.1/Цирк.1239.

A.2/3.25 Прегради от клас „В“

—Прав. II-2/3.

—Прав. II-2/3.

A.2/3.26 Горивни системи за газо- —Прав. II-2/4.
образно гориво, предназначени за битови нужди
(компоненти)

Преместен в А.1/3.20.

—Прав. II-2/18,
—EN 13565-1 (2003)
—ИМО MSC.1/Цирк.1239. включително A1 (2007).

—Прав. II-2/4,
—ИМО MSC.1/Цирк.1276.

—ИМО Рез. A.653(16),
—ИМО Рез. A.799(19),
—ИМО Рез. MSC.61(67)(FTP Кодекс) приложение 1, част 1 и част 5,
както и приложен ие 2,
—ISO 1716 (1973).

6
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5
—EN 12094-1 (2003),
—EN 12094-2 (2003),
—EN 12094-3 (2003),
—EN 12094-4 (2004),
—EN 12094-5 (2006),
—EN 12094-6 (2006),
—EN 12094 -7 (2000)
включително А1 (2005),
—EN 12094-8 (2006),
—EN 12094-10 (2003),
—EN 12094-11 (2003),
—EN 12094-13 (2001),
включително АC (2002),
—EN 12094-16 (2003).
Компоненти на сист еми за гасене на пожари Преместен в А.1/3.57.
с пяна със среден коефициент на разширение
— стац ионарна палубна пяна за танкери

A.2/3.28

4
—Прав. II-2/5,
—Прав. II-2/10,
—Прав. II-2/20,
—ИМО Рез. MSC.36(63)(HSC Кодекс 1994 г.) 7,
—ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.) 7, —
ИМО Рез. MSC.98(73)-(FSS
Кодекс) 7.

A.2/3.29

Компоненти на стационарни системи за га- Преместен в А.1/3.58.
сене на пожари с пяна с нисък коефиц иент
на разширение, предназначени за машинни
помещения и защита на палубата на танкери

A.2/3.30

Разширяваща се пяна за стационарни системи Преместен в А.1/3.59.
за гасене на пожари на химикаловози

A.2/3.31 Водоразпръскваща сис —Прав. II-2/10,
тема с ръчно управлен ие

6

—Прав. II-2/10, —A800(19).

4. Навигационно оборудване
Бележки, приложими към раздел 4: Навигационно оборудване
Колони 3 и 4: Позоваванията на SOLAS, глава V, се отнасят до SOLAS 1974 г., изменена с MSC
73 и влизаща в сила на 1 юли 2002 г.
№

1
A.2/4.1

Наименование на
Правило на
елемента от оборуд- SOLAS 74, когато
ването
се изисква „типово одобрение“
2

Приложими правила Стандарти за
Модули за оценка на
на SOLAS 74 и съотизпитване
съответс твието
ветните резолюции и
циркулярни писма на
ИМО, според случая
3
4
5
6
Жирокомпас за бързоходни плавателни Преместен в А.1/4.31.
съдове

A.2/4.2

Система за управление на курса за бързо- Преместен в А.1/4.40.
ходни плавателни съдове (преди наричана
автоп илот)

A.2/4.3

Предаващо устройство за курсоуказване Преместен в А.1/4.41.
(ПУК) (по метод GNSS)

A.2/4.4

A.2/4.5

Лампа за дневна сигна —Прав. V/18, —
лизация
Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.),
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.).

—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.694(17),
— И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), —ИМО
Рез. MSC.95(72),
— И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

—EN
(2002)
—ISO
(2007).
Или
—IEC
(2002),
—ISO
(2007).

6 0 945
2 5 8 61
6 0 9 45
2 5 8 61

Прожектор за бърз оходни плавателни Преместен в А.1/4.42.
съдове
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3
4
5
Оборудване за нощно виждане за бързо- Преместен в А.1/4.43.
ходни плавателни съдове

A.2/4.7

Система за управление на пътя на кораба Преместен в А.1/4.33.

A.2/4.8

Информационна сист ема за изобразяване Преместен в А.1/4.30.
на електронни карти (ИСИЕК)

A.2/4.9

Подсигуряване на информационната Преместен в А.1/4.30.
сист ема за изобразяване на електронни
карти (ИСИЕК)

A.2/4.10

Система за изобразяв ане на растерни Преместен в А.1/4.30.
карти (СИРК)

A.2/4.11 Комбинирано оборуд —Прав. V/18,
ване „GPS/GLONASS“ —Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.),
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.).

—Прав. V/19,
— И МО
Ре з.
A.694(17), —ИМО Рез.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
— И МО
Ре з.
MSC.74(69), —ИМО
Рез. MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.).

Оборудване „DGPS, DGLONASS“

A.2/4.13

Жирокомпас за бързоходни плавателни Преместен в А.1/4.31.
съдове

A.2/4.14

Устройство за регис триране на данни за Преместен в А.1/4.29.
движение на кораба (УРДДК)

A.2/4.16
A.2/4.17 Устройство за повиша
ване на разделителната
способност на цели, изобразявани на радар

—Прав. V/19,
— И МО
Ре з.
A.694(17), —ИМО Рез.
MSC.86(70).

Система за интегриран мостик

—Прав. V/18,
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.),
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.).
A.2/4.18 Система за акустично —Прав. V/18,
приемане
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.),
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.).

6

— E N 6 0 945
(2002),
—серия EN
61162.
Или
— I E C 6 0 9 45
(2002).
— серия IEC
61162.

A.2/4.12

A.2/4.15 Интегрирана навига —Прав. V/18,
ционна система
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

С Т Р. 6 7

Преместен в А.1/4.44, А.1/4.50 и А.1/4.51.

— E N 6 0 945
(2002),
—серия EN
61162,
— I E C 619 2 4
(2006)
Или
— I E C 6 0 9 45
(2002),
— серия IEC
61162,
— I E C 619 2 4
(2006).
Не е попълнено умишлено

—ИМО Рез. A.694(17),
— И МО
Ре з.
MSC.164(78), —ITU-R
M 1176 (10/95).

— E N 6 0 945
(2002).
Или
— I E C 6 0 9 45
(2002).

—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.694(17),
— И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
— И МО
Ре з.
MSC.86(70), —ИМО
Рез. MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.).

— E N 6 0 945
(2002),
—серия EN
61162.
Или
— I E C 6 0 9 45
(2002),
— серия IEC
61162.

С Т Р.
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3
A.2/4.19 Магнитен компас за —Прав. X/3,
бързоходни плавателни — И М О
Рез.
съдове
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.),
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.).

4
—ИМО Рез. A.382(X),
—ИМО Рез. A.694(17),
— И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
— И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

A.2/4.20 Система за управление —Прав. X/3,
на пътя за бързоходни — И М О
Рез.
плавателни съдове
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.),
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.).

—ИМО Рез. A.694(17),
— И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
— И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

5
—EN ISO 449
(19 9 9), — E N
ISO 694 (2001),
— I S O 10 69
(1973),
—ISO 2269
(1992),
— E N 6 0 945
(2002).
Или
—ISO 449
(1997),
—ISO 694
(2000),
— I S O 10 69
(1973),
—ISO 2269
(1992),
— I E C 6 0 9 45
(2002).
— E N 6 0 945
(2002),
—серия EN
61162.
Или
— I E C 6 0 9 45
(2002),
— серия IEC
61162.
Преместен в А.1/4.45.

A.2/4.21

Приспособления за карти за корабни
радари

A.2/4.22

Предаващо устройство за курсоуказване Преместен в А.1/4.46.
(ПУК) (жироскопичен метод)

A.2/4.23

Предаващо устройство за курсоуказване Преместен в А.1/4.2.
(ПУК) (магнитен метод)

A.2/4.24 Индикатор на упора на —Прав. V/18,
гребния винт
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.),
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.).

—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.694(17),
— И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
— И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

— E N 6 0 945
(2002),
—серия EN
61162.
Или
— I E C 6 0 9 45
(2002),
— серия IEC
61162.

A.2/4.25 Индикатори на стра
ничния упор, стъпката
и режима на гребния
винт

—Прав. V/18,
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.),
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.).

—Прав. V/19,
—ИМО Рез. A.694(17),
— И МО
Ре з.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
— И МО
Ре з.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

— E N 6 0 945
(2002),
—серия EN
61162.
Или
— I E C 6 0 9 45
(2002),
— серия IEC
61162.

A.2/4.26

Индикатор за ъгловата скорост на по- Преместен в А.1/4.9.
ворота
Индикатор за ъгъла на отклонение на Преместен в А.1/4.20.
перото на руля

A.2/4.27
A.2/4.28

Индикатор за оборот ите на въртене на Преместен в А.1/4.21.
гребния винт
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3
4
5
Индикатор на стъпката на гребния винт Преместен в А.1/4.22.

A.2/4.30 Система за интегриран —Прав. V/18,
мостик
—Прав. X/3,
—ИМО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.) 13,
—ИМО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.) 13.

—Прав. V/19,
— И МО Ре з. A.694
(17 ) , — И М О Р е з .
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 15, —ИМО
Рез. MSC.64(67), —
ИМО Рез. MSC.97(73)(HSC Кодекс 2000 г.)
15.

A.2/4.31 Лагерно устройство

—Прав. V/19.

—Прав. V/18.

A.2/4.32 Мостикова система за
аварийна сигнализация по време на навига
ционна вахта

— E N 6 0 945
(2002),
—серия EN
61162,
— E N 612 0 9
(1999).
Или
— I E C 6 0 9 45
(2002),
— серия IEC
61162,
— I E C 61 2 0 9
(1999).

— E N 6 0 945
(2002).
Или
— I E C 6 0 9 45
(2002).
—ИМО Рез. A.694(17), — E N 6 0 9 4 5
— И МО
Р е з . (2002),
MSC.128(75), —ИМО — с е р и я E N
MSC/Цирк.982.
61162.
Или
— I E C 6 0 9 45
(2002),
— серия IEC
61162.

A.2/4.33 Система за управление —Прав. V/18,
на пътя на кораба
—Прав. X/3.
(работи при скорост
на кораба 30 възела и
повече)

— E N 6 0 945
(2002).

A.2/4.34 Оборудване с разпозна —Прав. V/19
нова по- ване и проследяване
зиция
на кораби на далечни
разстояния (LRIT)

—Прав. V/19, —ИМО
Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.813(19),
— И МО
Ре з.
MSC.202(81), —ИМО
Рез. MSC.211(81), —
ИМО Рез. MSC.263(84),
—ИМО MSC.1/Цирк.
1257.

— E N 6 0 945
(2002),
—серия EN
61162.
Или
— I E C 6 0 9 45
(2002),
— серия IEC
61162.

A.2/4.35 Приемник за Galileo
нова позиция

—Прав. V

—Прав. V,
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.813(19),
— И МО
Ре з.
MSC.233(82)

A.2/4.36 Оборудване за универ —Прав. V
нова по- сална система за авто
зиция
матична идентификация (AIS) с транспондер
за търсене и спасяване
(SART)

—Прав. V,
— И МО
Ре з.
MSC.246(83), —ИМО
Рез. MSC.247(83), —
ИМО Рез. MSC.256(84).

— E N 6 0 945
(2002),
—серия EN
61162.
Или
— I E C 6 0 9 45
(2002),
— серия IEC
61162.
— E N 6 0 945
(2002),
—серия EN
61162.
Или
— I E C 6 0 9 45
(2002),
— серия IEC
61162.
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5. Радиокомуникационно оборудване
№

Наименование на еле- Правило на SOLAS
Приложими правила на
Стандарти за
мента от оборудването 74, когато се изисква SOLAS 74 и съответните реизпитване
„типово одобрение“ золюции и циркулярни писма на ИМО, според случая

1
A.2/5.1

2
А вариен радиобу й
(EPIRB), указващ мес
тоположението, рабо
тещ в метровия обхват

3
—Прав. IV/14, —Прав.
X/3,
—И МО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
—И МО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

4
—Прав. IV/8,
—ИМО Рез. A.662(16),
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. A.805(19),
—ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.), —ИМО Рез.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000
г.), —ITU-R M.489-2 (10/95),
—ITU-R M.693 (06/90).

5
— E N 60945
(2002).
Или
— I E C 6 0 9 45
(2002).

A.2/5.2

Резервен източник на —Прав. IV/14, —Прав.
енергия за радиообо X/3,
рудване
—И МО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
—И МО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

—Прав. IV/13,
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.), —ИМО Рез.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000
г.), —ИМО COMSAR Цирк.16,
—ИМО COMSAR Цирк.32.

— E N 60945
(2002).
Или
— I E C 6 0 9 45
(2002).

A.2/5.3

Корабна земна станция„Inmarsat–F“
Пулт за управление на —Прав. IV/14, —Прав.
бедствия
X/3,
—И МО
Рез.
MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),
—И МО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

—Прав. IV/6,
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.),
—ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.), —ИМО MSC/
Цирк. 862, —ИМО COMSAR
Цирк.32.

— E N 60945
(2002).
Или
— I E C 6 0 9 45
(2002).

A.2/5.5

Табло за сигнализация — П р а в. I V/14 , —
при бедствие
Прав. X /3, —И МО
Рез. MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.),
—И МО
Рез.
MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

—Прав. IV/6,
—ИМО Рез. А.694(17),
—ИМО Рез. MSC.36(63)-(HSC
Кодекс 1994 г.),
—ИМО Рез. MSC.97(73)-(HSC
Кодекс 2000 г.),
—ИМО MSC/Цирк.862,
—ИМО COMSAR Цирк.32.

— E N 60945
(2002).
Или
— I E C 6 0 9 45
(2002).

A.2/5.7

6

Преместен в А.1/5.19.

A.2/5.4

A.2/5.6

Модули за
оценка на
съответ
ствието

Авариен радиобуй (EPIRB) от „L“ диапазона, рабо- Не е попълнено умишлено
тещ в системата „INMARSAT“

Алармена система за сигурност на кораба

—Прав. XI-2/6,
—ИМО Рез. A.694(17),
—ИМО Рез. MSC.147(77),
—ИМО MSC/Цирк.1072.

— E N 60945
(2002).
Или
— I E C 6 0 9 45
(2002).
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6. Оборудване, изисквано по силата на Конвенцията COLREG 72
№

1
A.2/6.1
A.2/6.2

Наименование на
Правило COLREG
Правила на COLREG
елемента от оборуд- 72, когато се изисква и съответните резоването
„типово одобрение“ люции и циркулярни
писма на ИМО, според
случая
2

3
Навигационни светл ини

4

Стандарти за изпитване

5
Преместен в А.1/6.1.

Модули за
оценка на
съответ
ствието
6

Средства за звукова —Приложение III/3. —Приложение III/3,
—EN 60945 (2002),
сигнализация
—ИМО Рез. A.694(17). — Сирени -COLR EG
72, приложение III/1
(действие),
—Камбани или гонгове
- COLREG 72, приложение III/2 (ефективност
на действие).
Или
—IEC 60945 (1996),
—Сирени - COLREG
72, приложение III/1
(действие),
—Камбани или гонгове
- COLREG 72, приложение III/2 (ефективност
на действие).

7. Оборудване за безопасност на кораби за насипни товари
№

Наименование на еле- Правило на SOLAS Приложими правила на Стандарти за изпитмента от оборудването 74, когато се изисква SOLAS 74 и съответниване
„типово одобрение“ те резолюции и циркулярни писма на ИМО,
според случая
1
2
3
4
5
A.2/7.1 Инструмент за товарене —Прав. XII/11, —Кон- —Прав. XII/11,
—ИМО MSC.1/Цирк.
на кораб
ференция SOLAS 1997 —Конференция SOLAS 1229.
г., Рез. 5.
1997 г., Рез. 5.
A.2/7.2 Датчици за нивото на — И М О
водата на кораби за на- MSC.188(79).
сипни товари

Модули за
оценка на
съответ
ствието
6

Р е з . —Прав. XII/12, —ИМО —IEC 60092-0504,
Рез. MSC.188(79).
—IEC 60529, —ИМО
Рез. MSC.188(79).
“

Допълнителна разпоредба
§ 3. Наредбата транспонира изискванията на Директива 2009/26/ЕО на Комисията от 6 април
2009 г. (ОВ, L 113, от 2009) за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското
оборудване (ОВ, L 46, от 1997).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Оборудване, вписано като „нов елемент“ в колона „Наименование на елемента от оборудването“ в приложение № 1 или като елемент, който е преместен от приложение № 2 в приложение № 1, и което е било произведено преди влизането в сила на тази наредба в съответствие с
действащите преди 6 април 2010 г. процедури за типово одобрение на държава членка, може да
бъде пуснато на пазара или инсталирано на борда на кораб на Общността в срок до две години
от влизането в сила на тази наредба.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Ал. Цветков
3209

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка в Постановление № 69 на Министерския
съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 30
от 2010 г.): в § 10 думите „раздел Vа“ и „Раздел Vа“ да се четат съответно: „раздел IVа“ и „Раздел IVа“.
3510
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № РД-16-359
от 7 април 2010 г.
На основание чл. 182, ал. 1 и 2 от Закона за
защита на потребителите нареждам:
1. Създавам помирителни комисии за съдействие при разрешаването на спорове между
потребители и търговци, включително във връзка
с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки или услуги и неравноправните
клаузи в договори, с търговските практики и
договорите, сключвани с потребители, със седалище и район за действие, както следва:
1.1. Помирителна комисия със седалище София и район на действие територията на София,
Софийска област и област Кюстендил.
1.2. Помирителна комисия със седалище Перник и район на действие територията на област
Перник.
1.3. Помирителна комиси я със седалище
Благоевград и район на действие територията
на област Благоевград.
1.4. Помирителна комисия със седалище Бургас
и район на действие територията на област Бургас.
1.5. Помирителна комисия със седалище Сливен и район на действие територията на област
Сливен.
1.6. Помирителна комисия със седалище Ямбол
и район на действие територията на област Ямбол.
1.7. Помирителна комисия със седалище Варна
и район на действие територията на област Варна
и област Добрич.
1.8. Помирителна комисия със седалище Шумен и район на действие територията на област
Шумен.
1.9. Помирителна комисия със седалище Ловеч
и район на действие територията на област Ловеч.
1.10. Помирителна комисия със седалище
Габрово и район на действие територията на
област Габрово.
1.11. Помирителна комисия със седалище
Плевен и район на действие територията на
област Плевен.
1.12. Помирителна комисия със седалище Велико Търново и район на действие територията
на област Велико Търново.
1.13. Помирителна комисия със седалище
Монтана и район на действие територията на
област Монтана.
1.14. Помирителна комисия със седалище
Видин и район на действие територията на област Видин.
1.15. Помирителна комисия със седалище Враца
и район на действие територията на област Враца.
1.16. Помирителна комисия със седалище
Пловдив и район на действие територията на
област Пловдив и област Смолян.

1.17. Помирителна комисия със седалище
Пазарджик и район на действие територията на
област Пазарджик.
1.18. Помирителна комисия със седалище Русе
и район на действие територията на област Русе.
1.19. Помирителна комисия със седалище
Силистра и район на действие територията на
област Силистра.
1.20. Помирителна комисия със седалище
Търговище и район на действие територията на
област Търговище.
1.21. Помирителна комисия със седалище
Разград и район на действие територията на
област Разград.
1.22. Помирителна комисия със седалище
Хасково и район на действие територията на
област Хасково.
1.23. Помирителна комисия със седалище
Стара Загора и район на действие територията
на област Стара Загора.
1.24. Помирителна комисия със седалище
Кърджали и район на действие територията на
област Кърджали.
2. Одобрявам списък на членовете на помирителни комисии по чл. 182, ал.2 от Закона за
защита на потребителите, както следва:
Списък на членовете на помирителни комисии
по чл. 182, ал. 2 от Закона за защита на потребителите
Представители на организации и сдружения,
представляващи интересите на търговците и
производителите:
І. Българска стопанска камара
1. София – Мария Минчева Минчева.
2. Перник – Малин Василев Иванов.
3. Бургас – Видка Димитрова Вълчева.
4. Сливен – Тодор Георгиев Иванов.
5. Ямбол – Таня Йорданова Бончева.
6. Велико Търново – Митко Вълчев Господинов.
7. Враца – Лиляна Цветкова Нелова.
8. Пловдив – Велизар Петров Петров.
9. Русе – Емили я Йорданова Димит роваКрантева.
10. Силистра – Йордан Стефанов Чумпалов.
11. Търговище – Александър Стефанов Александров.
12. Хасково – Николай Латунов Консулов.
13. Кърджали – Васил Димитров Байданов.
14. Варна – Огнян Панайотов Спасов.
15. Пазарджик – Цветанка Ангелова Радина.
16. Шумен – Николай Стефанов Николов.
17. Разград – Цветанка Цонева Цонева.
18. Благоевград – Илия Макариев Левков.
19. Видин – Олег Милков Антонов.
20. Габрово – Емил Христов Христов.
21. Ловеч – Асен Митев Тончев.
22. Монтана – Латинка Николова Арсенова.
23. Плевен – Веселин Йотков Йотков.
24. Стара Загора – Иван Леонов Ленков.
ІІ. Национална занаятчийска камара
1. София – Иван Веселинов Влаев, Деян Велчев
Петров, Генко Йорданов Генков.
2. Кюстендил – Генчо Стоянов Яновски, Йордан Георгиев Петров.
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3. Перник – Боряна Василева Велинова, Веселин Стефанов Стоименов.
4. Благоевград – Невена Николова Хаджиева,
Йордан Стефанов Симонски, Павлин Николов
Янчовичин.
5. Бургас – Стоян Стойков Георгиев, Красимира Георгиева Владова, Васил Илиев Калудов.
6. Сливен – Емил Здравков Райнов, Сава
Георгиев Кондаков, Андрея Панайотов Андреев.
7. Варна – Наско Иванов Кондов, Анатолий
Маринов Атанасов, Борислав Захариев Христов.
8. Шумен – Венелин Христов Бакърджиев.
9. Ловеч – Станимир Стефанов Тинков, Николай Стоянов Йовков, Николай Баев Добрев.
10. Габрово – Сашка Лазарова Стоянова, Виолета Георгиева Матеева, Стоян Нешев Стоянов.
11. Плевен – Цветомир Йотов Йотов, Силвия Симеонова Дамаскинова, Стефчо Йорданов
Ердановски.
12. Велико Търново – Жени Нисторова Сапунджиева, Диана Стефанова Баракова, Светозар
Маринов Стоянов.
13. Монтана – Стилиян Христов Каменов, Тодор Иванов Тодоров, Серефим Георгиев Василев.
14. Видин – Светлана Радкова Атанасова, Николай Петров Димитров, Кольо Иванов Николов.
15. Враца – Жасмина Георгиева Иванова, Венелин Петков Петков, Иван Недялков Йорданов.
16. Пловдив – Иван Василев Николов, Кръстинка Ненкова Вълева, Уванес Арменак Харутюнян.
17. Смолян – Райчо Георгиев Великински,
Ангел Иванов Бебелеков.
18. Пазарджик – Иван Стоянов Коруджийски,
Божидар Тодоров Николов, Юлияна Методиева
Алексиева.
19. Русе – Стефан Димитров Петков, Борислав Христов Бакърджиев, Юлия Цветкова
Гарбозанова.
20. Търговище – Сашко Петров Николов, Мариана Димитрова Петрова, Параскева Христова
Стоянова.
21. Разград – Павел Димитров Ганчев, Илко
Маринов Илиев, Билияна Тодорова Русева.
22. Хасково – Лозко Кирилов Латев, Тенчо
Гинев Тенев, Стоян Георгиев Кисьов.
23. Стара Загора – Никола Енчев Колев,
Цветан Иванов Панов, Румен Димитров Дянков.
24. Кърджали – Даниел Точев Делчев, Гавраил
Методиев Гавраилов, Румен Любенов Бойчев.
ІІІ. Българска търговско-промишлена палата
1. Благоевград – Ромео Александров Шатев.
2. Бургас – Боряна Стаматова Желева; Иван
Василев Янков.
3. Варна – Иван Георгиев Табаков; Неделчо
Вълчев Неделчев.
4. Велико Търново – Петьо Петков Кожухаров.
5. Видин – Красимир Йорданов Кирилов;Албена
Тодорова Михайлова.
6. Враца – Евгени Иванов Евгениев; Илияна
Борисова Филипова; Мария Георгиева Пана
йотова.
7. Габрово – Ганка Бакалова Христова.
8. Добрич – Герман Димитров Германов.
9. Кърджали – Наско Ванчев Настев.
10. Кюстендил – Йордан Николов Беловодски.
11. Ловеч – Камелия Асенова Димитрова.
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12. Монтана – Светлана Людмилова Костова;
Ангел Митов Ангелов.
13. Пазарджик – Виола Стефанова Иливанова.
14. Перник – Даниела Димитрова Методиева.
15. Плевен – Даниела Кирилова Пенева.
16. Пловдив – Кирил Стефанов Тюлев.
17. Разград – Слави Иванов Илиев.
18. Русе – Ангел Димитров Димитров.
19. Силистра – Станка Маринова Лазарова.
20. Сливен – Гени Димов Димитров.
21. Смолян – Иван Михайлов Райков.
22. София – Здравка Георгиева Георгиева; Росица Любенова Спасова; Ваня Борисова Цакинска.
23. Стара Загора – Олег Сотиров Стоилов.
24. Търговище – Марияна Гинчева Стоянова.
25. Хасково – Митко Тончев Цветков; Недялко
Тодоров Делчев.
26. Шумен – Галя Маринова Христова.
27. Ямбол – Стойчо Петров Стойчев.
Представители на сдружения на потребителите:
I. Сдружение „Регионален съюз на потребителите – 98“ – Видин
1. Монтана – Лиляна Методиева Димитрова.
II. Българска национална асоциация „Активни
потребители“
1. София – Асен Асенов Ненов; Георги Венелинов Тошев; Симеон Митков Асенов; Венета
Василева Пейчева; Григор Методиев Григоров.
2. София област – Асен Асенов Ненов; Георги
Венелинов Тошев; Симеон Митков Асенов; Венета
Василева Пейчева; Григор Методиев Григоров.
3. Благоевград – Цветанка Боянова Христова.
4. Бургас – Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова.
5. Сливен – Лора Валентинова Джамбазка.
6. Варна – Ани Тинева Максимова.
7. Пловдив – Константин Стефанов Стефанов.
8. Русе – Илиян Петров Илиев.
9. Габрово – Пламен Киров Кирилов; Преслава
Стоянова Кирова.
10. Пазарджик – Николинка Стефанова Табакова.
11. Разград – Красимира Петрова Пенчева.
12. Силистра – Христина Николова Донева.
III. Независим съюз на потребителите в
България
1. София – Борис Василев Иванов.
2. Благоевград – Васил Георгиев Янчев.
3. Бургас – Андрей Магриотов Едрев.
4. Ямбол – Стоян Статев Петров.
5. Сливен – Нели Иванова Стефанова.
6. Варна – Ивайло Христов Нелковски.
7. Шумен – Георги Иванов Гърков.
8. Ловеч – Михаил Николаев Шишков.
9. Плевен – Анита Георгиева Гаева.
10. Пловдив – Даниела Иванова Барекова.
11. Русе – д-р Антоанета Христова Ламбева.
12. Търговище – Пенка Стефанова Христова.
13. Хасково – Даниела Иванова Барекова.
14. Кърджали – Иван Неделчев Генев.
15. Добрич – Ивайло Иванов Филипов.
16. Силистра – Димитър Йорданов Георгиев.
Отменям Заповед № РД-Т-16-54 от 27.ІІ.2003 г.
на министъра на икономиката, енергетиката и
туризма за определяне седалище и район за действие на помирителните комисии, които съдействат
за разрешаването на спорове между потребители
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и търговци във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки и услуги и
неравноправни клаузи в договорите (ДВ, бр. 26
от 2003 г.).
3512

За министър: Евг. Ангелов

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-262
от 16 март 2010 г.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41,
т. 1 от Закона за защитените територии, предвид
обстоятелството, че защитена местност Голямата
чешма в землището на с. Кайнарджа, община
Кайнарджа, област Силистра, обявена за историческо място със Заповед № 2194 от 12.ХІІ.1968 г.
на министъра на горите и горската промишленост (ДВ, бр. 33 от 1969 г.) и прекатегоризирана
в защитена местност със Заповед № РД-1208 от
24.ІХ.2003 г. на министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 91 от 2003 г.), представлява парк
в населено място, а не територия, с характерен
или забележителен ландшафт или такава, представляваща местообитание на застрашени, редки
или уязвими растителни и животински видове и
съобщества, поради което същата не изпълнява
предназначението си и не може да бъде прекатегоризирана в друга категория защитена територия:
1. Заличавам от регистъра на защитените
територии защитена местност Голямата чешма в
землището на с. Кайнарджа, община Кайнарджа,
област Силистра, обявена за историческо място
със Заповед № 2194 от 12.ХІІ.1968 г. на министъра
на горите и горската промишленост (ДВ, бр. 33
от 1969 г.) и прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-1208 от 24.ІХ.2003 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 91
от 2003 г.), с площ 1,5 ха, заведена в Държавния
регистър на защитените територии под № 413.
2. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
3481

За министър:

Е. Манева

ЗАПОВЕД № РД-263
от 16 март 2010 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии във връзка с извършени
по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност Дебелата кория, в
землището на с. Блатец, община Сливен, област Сливен, обявена със Заповед № РД-240 от
7.VІ.1996 г. на министъра на околната среда (ДВ,
бр. 55 от 1996 г.), от 164,000 дка на 157,447 дка.
2. В границите на защитената местност Дебелата кория, определени със заповедта по т. 1,
попада имот с номер 038058 съгласно картата
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на възстановената собственост за землището на
с. Блатец, ЕКАТТЕ 04337, община Сливен, област
Сливен, с площ 157,447 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност Дебелата
кория и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите и в РИОСВ – Стара Загора.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
3482

За министър: Е. Манева

ЗАПОВЕД № РД-266
от 16 март 2010 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии във връзка с извършени
по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Вековна букова
гора в местността Кушбунар“ в землището на
Сливен, община Сливен, област Сливен, обявена
със Заповед № 1422 от 24.VI.1969 г. на мнистъра
на горите и горската промишленост (ДВ, бр. 79
от 1969 г.), от 4,000 дка на 4,403 дка.
2. В границите на природна забележителност
„Вековна букова гора в местността Кушбунар“,
определени със заповедта по т. 1, попада имот с
№ 67338.303.1010 съгласно кадастралната карта
за землището на Сливен, община Сливен, облат Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31
от 19.IV.2006 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра, с площ 4,403 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границата на природна забележителност „Вековна
букова гора в местността Кушбунар и картният
материал се съхраняват и са на разположение в
Министерството на околната среда и водите и в
РИОСВ – Стара Загора.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
3483

За министър: Е. Манева

ЗАПОВЕД № РД-311
от 26 март 2010 г.
На основание чл. 7, ал. 1, т. 8 и чл. 43, ал. 3 от
Закона за подземните богатства (ЗПБ) нареждам
да се проведе неприсъствен конкурс за определяне на титуляр на разрешение за търсене и
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 ЗПБ – метални полезни изкопаеми.
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1. Обектът на разрешението е площ „Бабяк“
с размер 101 кв. км, разположена на територията
на община Белица и община Якоруда, област
Благоевград.
2. Срокът на разрешението е до 3 години.
3. Конкурсът да се проведе до 60 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“. В
случай на обжалване съгласно чл. 47, ал. 3 ЗПБ
срокът за провеждане на конкурса се удължава
с броя на дните за приемане на решение по обжалването, за което участниците, допуснати до
конкурса, се уведомяват писмено.
4. Конкурсната документация се закупува от
лицето с представителна власт или негов нотариално упълномощен представител в срок до 15 дни
от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
в сградата на МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза
22, ет. 4, стая 422, срещу 8000 лв., преведени по
IBAN на МОСВ – BG35 BNBG 9661 3000 1387
01, BIC код – BNBGBGSD при БНБ, София. При
получаване на конкурсната документация лицето с представителна власт по регистрацията на
търговеца или неговият пълномощник подписва
декларация за опазване тайната на сведенията,
съдържащи се в нея.
5. В 25-дневен срок от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“ кандидатите
подават заявление за участие в конкурса в сектор
„Обслужване на едно гише“ на МОСВ на адрес:
бул. Княгиня Мария-Луиза 22, до 17 ч.
5.1. Към заявлението се прилагат:
а) нотариално заверено копие от съдебното
решение за регистрация на фирмата като търговец и удостоверение за актуално състояние
на фирмата от съда или търговския регистър на
Агенцията по вписванията – оригинал, освен при
представяне на ЕИК;
б) извлечение от годишните счетоводни отчети за последните 3 години, с изключение на
новорегистрираните търговци, което включва
копие от балансов отчет и отчет за приходите и
разходите, заверени от управителя и счетоводителя
на фирмата, че са верни с оригинала;
в) доказателство за закупени конкурсни документи (екземпляр от платежното нареждане);
г) платежно нареждане за платена административна такса в размер 300 лв. – оригинал;
д) доказателство за внесен депозит в размер
3000 лв. (екземпляр от платежното нареждане);
е) декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната документация;
ж) декларация от лицето с представителна
власт, че кандидатът няма просрочени задължения към държавата или към община по смисъла
чл. 162, ал. 2 ДОПК, установени с влязъл в сила
акт на компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията;
з) декларация от управителя или членовете
на управителния орган на кандидата, че не са
осъждани за престъпления против собствеността, стопанството, финансовата, данъчната или
осигурителната система, за престъпления по
служба или за подкуп, както и за престъпления,
свързани с участие в престъпна група;
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и) документ, подписан от лицето с представителна власт, с данните за банката, BIC код
на банката и IBAN на дружеството кандидат,
необходими за връщане на депозита за участието
в конкурса;
к) референции за кандидата;
л) документ с адреса на кандидата за уведомителното писмо относно участието му в конкурса.
5.2. Сумата по т. 5.1, буква „г“ се внася по
IBAN на МОСВ – BG35 BNBG 9661 3000 1387 01,
BIC код – BNBGBGSD при БНБ, София, а сумата
по т. 5.1, буква „д“ – по IBAN на МОСВ – BG70
BNBG 9661 3300 1387 01; BIC код – BNBGBGSD
при БНБ, София.
6. Конкурсните предложения, изготвени съгласно изискванията в конкурсната документация,
се подават в сектор „Обслужване на едно гише“
на МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза 22, в срок
до 53 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
7. Участниците в конкурса се уведомяват в
14-дневен срок от приключването на конкурса
за резултатите от него.
3484

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 720
от 9 април 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Чавдарци“, разположена в землището на с. Чавдарци,
община Ловеч, област Ловеч
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 11 от 25.ІІІ.2010 г.
разрешавам на „Минерал“ – ООД, Бургас, титуляр на разрешението, дружество, регистрирано
в Агенцията по вписванията под ЕИК 147123224,
със седалище и адрес на управление – Бургас, бул.
Сан Стефано 8, ет. III, офиси № 6 и 7, да извърши
за своя сметка проучване на скално-облицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в
площта „Чавдарци“, разположена в землището на
с. Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 1,67 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 6 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
3485

Министър: Н. Карджова
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 205
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и енергетиката и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 7 от заседание, проведено
на 22.II.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73
о т А д м и н ис т рат и вноп роцесуа л н и я кодекс,
протокол от изпитване № 01-3911 от 25.I.2010 г.,
издаден от ИЦ „Алми Тест“ за детски диадеми
„JUMBO“ Collection for kids, комплект от 3 бр.,
изработени от пластмаса, от вътрешната страна
са снабдени с два реда остри зъбци, в различни
цветове на бели точки, 509Y0511, баркод: 0 288817
000035, произведени в Китай, в същия е посочено, че съгласно БДС EN 71-1, т. 8.12, стоката не
съответства на изискванията за безопасност по
показател: „Острота на върхове“, поради това,
че е установено наличие на остри върхове, което
може да доведе до нараняване на главата при
малки деца; протокол от изпитване № 01-3912 от
25.I.2010 г., издаден от ИЦ „Алми Тест“ за детска
диадема „JUMBO“ Collection for kids, изработена
от пластмаса, от вътрешната страна е снабдена
с гребен с остри зъбци, върху външната страна
има пластмасово цвете, 509Y0512-FUX, баркод:
0 288815 000037, произведена в Китай, в същия е
посочено, че съгласно БДС EN 71-1, т. 8.12, стоката
не съответства на изискванията за безопасност
по показател: „Острота на върхове“, поради
това, че е установено наличие на остри върхове,
което може да доведе до нараняване на главата
при малки деца; протокол от изпитване № 013913 от 25.I.2010 г., издаден от ИЦ „Алми Тест“
за детска диадема „JUMBO“ Accessories KIDS,
изработена от пластмаса, от вътрешната страна
е снабдена с два реда остри зъбци, от външната
страна е облепена с текстилна лента, покрита с
брокат, върху която има залепена пеперуда от
същата материя, JB-260330P-1, баркод: 0 259098
000038, произведена в Китай, в същия е посочено, че съгласно БДС EN 71-1, т. 8.12, стоката не
съответства на изискванията за безопасност по
показател: „Острота на върхове“, поради това,
че е установено наличие на остри върхове, което
може да доведе до нараняване на главата при
малки деца, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на: детски
диадеми, „JUMBO“ Collection for kids, комплект
от 3 бр., изработени от пластмаса, от вътрешната
страна са снабдени с два реда остри зъбци, в различни цветове на бели точки, 509Y0511, баркод:
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0 288817 000035, произведени в Китай; детска
диадема „JUMBO“ Collection for kids, изработена
от пластмаса, от вътрешната страна е снабдена
с гребен с остри зъбци, върху външната страна
има пластмасово цвете, 509Y0512-FUX, баркод: 0
288815 000037, произведена в Китай; детска диадема „JUMBO“ Accessories KIDS, изработена от
пластмаса, от вътрешната страна е снабдена с два
реда остри зъбци, от външната страна е облепена
с текстилна лента, покрита с брокат, върху която
има залепена пеперуда от същата материя, JB260330P-1, баркод: 0 259098 000038, произведена
в Китай, като стоки, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва пред министъра на икономиката, енергетиката и туризма
чрез Комисията за защита на потребителите в
14-дневен срок от съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс или да се оспори
пред съда и без да е изчерпана възможността за
оспорване по административен ред.
3522

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 208
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисия за защита на
потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 6 от заседание, проведено на 16.II.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5
във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
изпитвателен протокол № 17036 от 14.I.2010 г.,
издаден от ИЦ „Глобал Тест“ – София, за мъжки
обувки „XINYUAN“ с връзки и декоративна катарама, арт. № 506, страна на произход – Китай,
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в същия е посочено, че стоката не съответства
на изискванията за безопасност, тъй като съдържа забраненото вещество диметилфумарат над
допустимата норма, установено е съдържание от
62,5 mg/kg при допуск на показателя до 0,1 mg/
kg. Продуктът представлява химическа опасност,
диметилфумаратът е вещество, което трябва да се
счита за вредно, дразнещо и повишаващо чувствителността при контакт с кожата, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на мъжки обувки „XINYUAN“ с връзки и декоративна катарама,
арт. № 506, страна на произход – Китай, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
3523

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 209
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 6 от заседание, проведено на 16.ІІ.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и
5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
от изпитване № 01-3927 от 28.І.2010 г., издаден от
ИЦ „Алми Тест“ – София, за светеща коледна
шапка, на лицевата страна с бродерия на елха и
с надпис: Merry Christmas, както и 5 броя мигащи
звездички/елхички, кутийка за батерия, функционираща чрез 2 бр. батерии АА, има етикет с
информация на български език: коледна шапка,
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материали: 100 % полиестер, произход: Китай,
№ 589/8-8-066/clt 2884 P12, в същия е посочено,
че съгласно БДС EN 62115 светещата коледна
шапка не съответства на изискванията за безопасност поради това, че батериите са достъпни без
помощта на инструмент, което подлага на риск
детето, като допълнение стоката не е придружена
с инструкции за употреба, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на светеща
коледна шапка, на лицевата страна с бродерия
на елха и с надпис: Merry Christmas, както и 5
броя мигащи звездички/елхички, кутийка за
батерия, функционираща чрез 2 бр. батерии АА,
има етикет с информация на български език:
коледна шапка, материали: 100 % полиестер,
произход: Китай, № 589/8-8-066/clt 2884 P12, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
3524

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 210
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисия за защита на
потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 6 от заседание, проведено на 16.ІІ.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5
във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73
от Административнопроцесуалния кодекс, изпитвателен протокол № 17038 от 15.І.2010 г., издаден
от изпитвателен център „Глобал Тест“ – София,
и експертно заключение от 15.І.2010 г., удос-
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товеряващи, че предлаганата на пазара детска
блуза, търговска марка „Xiao Ji Ling“, страна на
произход: Китай, на лицевата страна с прикачена
апликация на цвете с листа и пайети, джобове 2
бр., върху които има залепени пластмасови цветя,
има прикачен етикет на чужд език: Xiao Ji Ling,
XIAOJILING������������������������������
, ����������������������������
TONGZHUANGXILIE�������������
, не съответства на изискванията за безопасност съгласно БДС
EN 71-1 по показатели: „Тест за устойчивост на
опън“ и „Усукващ тест“ – при прилагане на сила
29,4 N (по-малка от изискващата се от 90 ± 2 N)
се откъсва от повърхността – цвете и пайети;
„Тест за малки частици“ – малките частици се
откъсват, отлепват и влизат изцяло в цилиндъра
за малки части; потенциалният риск за малкото
дете е задавяне и задушаване при евентуално
поглъщане на отделените елементи (цвете и
пайети), нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детска
блуза, търговска марка „Xiao Ji Ling“, страна на
произход: Китай, на лицевата страна с прикачена
апликация на цвете с листа и пайети, джобове
2 бр., върху които има залепени пластмасови
цветя, има прикачен етикет на чужд език: Xiao
Ji Ling, XIAOJILING, TONGZHUANGXILIE, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
3525

Председател: Д. Лазаров

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1019
от 11 декември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 209 от 24.ІV.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 15.VІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
ателие № 3, ж. к. Зона Б-18, бл. 5, партер, на
територията на район „Възраждане“, обособена
част от „Софинвест“ – ЕООД, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 70 000 лв. Сделката не
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 6000 лв.
4. Депозитът за участие – 7000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.VІ.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
3374
РЕШЕНИЕ № 1027
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 428 от 24.VІІ.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 16.VІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение № 5 (магазин № 5), ул. Владимир
Минков – Лотко, бл. 6, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Слатина“, заедно
със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 22 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.VІ.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
3375

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1028
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 431 от 24.VІІ.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 21.VІ.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към хидрофор, ж. к. Люлин, до бл.
343 и бл. 344, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, бивша обособена
част от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 12 000 лв. Сделката не
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.VІ.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
3376
РЕШЕНИЕ № 1030
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 768 от 26.VII.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 23.VI.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл.
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224, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Искър“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална цена – 6000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.VI.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от
14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
3377

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1032
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 431 от 24.VІІ.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 24.VІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
№ 1 (в сграда на бивш хидрофор), ж.к. Люлин,
до бл. 145, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, бивша обособена част от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, заедно
със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 15 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.VІ.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
3378

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 638
от 31 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с вх.
№ ОС-01-540 от 9.ІІІ.2010 г. от кмета на общината
Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за туристическа пътека до местността Св. Никола, землища на гр. Банско и гр.
Добринище, община Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Банско до Административния съд – Благоевград.
3449

Председател: Вл. Колчагов

РЕШЕНИЕ № 639
от 31 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с вх.
№ ОС-01-539 от 9.ІІІ.2010 г. от кмета на общината
Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за изместване на съществуващ водопровод за с. Елешница, минаващ през ПИ 177042
и ПИ 177037 в местността Св. Иван, землище на
гр. Банско, община Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Банско до Административния съд – Благоевград.
3450

Председател: Вл. Колчагов
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РЕШЕНИЕ № 32-19
от 18 март 2010 г.

На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и решение на ЕСУТ,
взето с протокол № 27 от 29.VII.2009 г., Общинският съвет – Бургас, одобрява изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за имот пл. № 333, местност Вая
кайряк, в землището на гр. Българово, за Бизнес
индустриална зона гр. Българово – фаза окончателен проект. Заинтересуваните могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател: Сн. Маджарова
3528
РЕШЕНИЕ № 32-20
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и решение на ЕСУТ,
взето с протокол № 3 от 3.II.2010 г., Общинският
съвет – Бургас, одобрява изменение на подробен
устройствен план – план за регулация, и подробен
устройствен план – план за улична регулация, на
кв. 134 и 135 по плана на РЦ „Меден рудник“,
състоящо се в изместване трасето на предвидената
обслужваща улица между кварталите и прилагане на редукция в размер 25% по отношение на
имотите, при което за имоти 51 и 54 се отреждат
УПИ I-54, 51 в кв. 134, УПИ I-54, II-54 и III-54
в кв. 133, обособява се нов УПИ III – отреден
„За ТП“, и в кв. 135 се обособява УПИ I, с отреждане „За младежки дейности“, при запазване
на предвидените в действащия план характер
и начин на застрояване и устройствена зона
съгласно зелените и кафявите линии и надписи
върху плана. Заинтересуваните могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател: Сн. Маджарова

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 32-18
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и решения на
ЕСУТ, взети с протоколи № 38 от 3.XII.2008 г.,
№ 5 от 11.II.2009 г., № 25 от 15.VII.2009 г. и № 39
от 11.XI.2009 г., Общинският съвет – Бургас,
одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за рег улаци я и заст рояване на
Спортно-атракционен, развлекателен и рекреационен парк „Езеро“, Бургас, във фаза окончателен
проект. Заинтересуваните могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
3527

ВЕСТНИК

Председател: Сн. Маджарова

3529
РЕШЕНИЕ № 32-42
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и решение на ЕСУТ,
взето с протокол № 6 от 10.III.2010 г., Общинският
съвет – Бургас, одобрява изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване, за обект „Индустриална зона – Бургас“ – кв.
41, 42, 43, 44 и 46 по плана на Промишлена зона
„Север“ – фаза окончателен проект. Заинтересуваните могат да обжалват решението в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез община Бургас пред Административния
съд – Бургас.
Председател: Сн. Маджарова
3530
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ОБЩИНА ГАБРОВО

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 33
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 60,
ал. 1, т. 1 ЗК Общинският съвет – гр. Габрово,
реши:
1. Прекратява процедурата за учредяване на
концесия с предмет: управление и експлоатация
на услуги със спортно-възстановителен характер в
обект частна общинска собственост съгласно АОС
№ 1333 от 15.VІІ.2009 г., представляващ плувен
басейн, с идентификатор 14218.501.459.2.1 по влязла
в сила кадастрална карта на гр. Габрово (Заповед
№ РД-18-64 от 26.Х.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК) с обща площ на двете нива 1088
кв.м в сграда № 2 в СОУ „Отец Паисий“ на ул.
Венец 11, кв. Трендафил 1, Габрово, по плана на
гр. Габрово, І етап, ІІІ ч., УПИ ІV – за училище,
кв. 44, ПИ 796, и с идентификатор 14218.501.459.
2. Възлага на кмета на общината да предприеме
необходимите действия относно прекратяването
на процедурата в срок един месец от влизане в
сила на решението.

РЕШЕНИЕ № 411
от 23 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Казанлък, одобрява
подробен устройствен план, елемент на техническата инфраструктура – външно ел. захранване
за приемно-предавателна станция на БТК – АД,
преминаващо през поземлени имоти 001023,
001025, 001026 и 001028 – частна собственост, в
землището на с. Горно Черковище, община Казанлък, с дължина на трасето 203 м.
Заинтересованите могат да обжалват решението в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез община Казанлък до
Административния съд – Стара Загора.

Председател: В. Василев

РЕШЕНИЕ № 759
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 109, ал. 2 и чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 124, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – горски път ІІІ степен – Слатински обор – Гроба – ДС Белешница
през поземлени имоти № 000446, 000529, 000555,
000578, 000579, 000581, 000592, 000593, 000598,
556023, 556027, 556028, 556456 от горски фонд на
с.Слатина при спазване на нормативните изисквания.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Карлово до Административния съд – гр. Пловдив.

3531

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 927
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Димитровград, одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Газоснабдяване
на община Димитровград“, подобект „Главен
разпределителен газопровод извън границите на
урбанизираната територия“.
3451

Председател: К. Чалъкова

РЕШЕНИЕ № 928
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ Общинският
съвет – Димитровград, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за улична и дворищна регулация на терен, отреден „За Държавно рибовъдно стопанство“ по
плана на Димитровград, одобрен със заповед
№ 4143/1951 г., с който се отреждат нови квартали
с № 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 и улици с
проектни осови точки с № 1657, 1658, 1659, 1660,
1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1669, 1670,
1671, 1672, 1773, 1674, 1675 и се урегулират нови
поземлени имоти по приложен регистър на недвижимите имоти.
2. Възлага на кмета на община Димитровград
да проведе необходимите процедури по чл. 16,
ал. 5 ЗУТ за придобиване на собствеността от
страна на собствениците върху новообразуваните
имоти, а общината – върху отстъпените є части
от имоти в улична регулация.
3452

Председател: К. Чалъкова

3474

Председател: В. Самарски

ОБЩИНА КАРЛОВО

3453

Председател: Т. Стоев

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 30
от 26 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 4 от
протокол № 1 на ЕСУТ от 26.І.2010 г. Общинският
съвет – Момчилград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП), за обект:
„Трасе за присъединяване към електропреносната
система на базова станция 6175“, намираща се в
поземлен имот № 577 по картата на възстановената
собственост на землище с. Звездел с възложител
„Космо България мобайл“.
2. Възлага на кмета на община Момчилград да
извърши действията по изпълнение на решението.
3454

Председател: С. Хасан
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ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 441
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за
анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31,
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 8, ал. 1, ал. 2, ал. 3,
чл. 9, чл. 35з, чл. 35и, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 37,
ал. 1 и чл. 39 НТК Общинският съвет – гр.
Попово, реши:
1. Приема пазарните оценки и правни анализи,
изготвени от лицензиран оценител, на следните
нежилищни обекти – общинска собственост:
1.1. УПИ и сграда – масивна двуетажна (бивше
училище) – с. Садина, община Попово, с площ
на УПИ – 2100 м 2 и ЗП – 277 м 2 , кв. 45, УПИII-750, с АОС № 1625 от 5.І.2010 г. – 30 453,60 лв.,
в т.ч. 1285,60 лв. ДДС върху извънприлежащата
територия.
1.2. Автоспирка – с. Априлово, община Попово, със ЗП – 48 м 2 , кв. 18, с АОС № 373 от
8.І.1999 г. – 4790 лв.
1.3. Сграда – фурна – с. Априлово, община
Попово, със ЗП – 36 м 2 , кв. 23, УПИ III, с АОС
№ 1653 от 3.ІІ.2010 г. – 4050 лв.
2. Открива процедура за приватизация на
обектите по т. 1 чрез публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена, стъпка за
наддаване и депозит, както следва:
У ПИ и сг ра да – маси вна д вуе та ж на – с.
Садина – нач. тр. цена – 30 453,60 лв.; ст ъпка – 10 0 0 лв.; депозит – 3045 лв.; А втоспирка – с. А при лово – нач. т р. цена – 4790 лв.;
стъпка – 200 лв.; депозит – 479; сграда – фурна – с. А прилово – нач. т р. цена – 4050 лв.;
стъпка – 200 лв.; депозит – 405 лв.
2.1. Депозитът за участие в търга се внася по
с-ка BG75UBBS8002330135430, BIC код на банката
UBBS BGSF в ОББ – Попово, или в касата на
общината, стая 215, до 15-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.2. Утвърждава тръжната документация, която се получава от стая 209 на общината, след
представяне на документ за внесени 100 лв. без
ДДС, за един обект в касата на Информационния
център на общината.
2.3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 10-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
2.4. Срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 15-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5. Срок за оглед на обектите – всеки присъствен ден от 10 до 16 ч. до 15-ия ден от обнародване на решението в „Държавен вестник“,
след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
2.6. Търгът ще се проведе в първия работен
ден след 15-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 10 ч. в залата на
Информационния център на общината.
2.7. Повторен търг за непродадени обекти да
се проведе 15 дни след първия по същото време
и на същото място и при същите условия.
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3. Упълномощава кмета на общината да назначи комисия, която да организира и проведе
търга, да определи участниците, спечелили търга,
и да сключи приватизационните договори с тях.
3532

Председател: Тр. Трифонов

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ЗАПОВЕД № РД-15-256
от 14 април 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП във връзка с
Решение № 352 от 31.ІІІ.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Първомай, нареждам:
1. Преобразувам Целодневна детска градира „Марица“ – Първомай, с филиал – смесена
целодневна група в с. Виница, в Обединено
детско заведение „Марица“ – Първомай, с филиал – смесена целодневна група в с. Виница,
като една градинска група се трансформира в
яслена група считано от дата на обнародване на
заповедта в „Държавен вестник“.
2. Обхватът на децата в детското заведение
съгласно чл. 27, ал. 4 ППЗНП е от 10 месеца до
постъпване в първи клас.
3. Числеността на персонала на ОДЗ „Марица“ – Първомай, ще се определи съгласно
разпоредбите на РМС № 937 от 8.ХІІ.2009 г. за
разделение на дейностите, финансирани чрез
общинските бюджети на местни и делегирани
от държавата дейности за 2010 г., чл. 12, ал. 1 от
Наредба № 3 на МОН от 18.ІІ.2008 г. за нормите
за преподавателска работа и реда за определяне
на числеността на персонала в звената от системата на народната просвета и Наредба № 26 от
18.ХІ.2008 г. на МЗ за устройството и дейността
на детските ясли и детските кухни и здравните
изисквания към тях.
Заповедта да се доведе до знанието на директора
на поделение „Образование и култура“ – общинска
администрация – Първомай, и директора на ОДЗ
„Марица“ за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Юлиян Димитров – заместник-кмет на
община Първомай.
3455

Кмет: А. Папазов

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 646
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 58,
ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 59, ал. 1 ЗК и чл. 88, ал. 1
ППЗК Общинският съвет – Свиленград, реши:
І. Определя за концесионер на обект – публична общинска собственост, представляващ имот
№ 000392 по КВС на землище с. Студена, ЕКАТТЕ 70055, община Свиленград, НТП – водоем в
местността Талашман, актуван с акт за публична
общинска собственост № 49/23.VІІІ.1999 г., издаден от кмета на общината, Божидар Койчев
Беров – гр. Гълъбово, община Стара Загора, ул.
Ст. Стамболов 16, съгласно условията за откриване
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на процедура за концесия, определени в Решение
№ 389 от 30.ІV.2009 г., изменено с Решение № 558
от 26.ХІ.2009 г. на Общинския съвет – Свиленград.
ІІ. Определя допълнителни условия на концесията, права и задължения на страните, съответстващи на предложената оферта на Божидар
Койчев Беров – гр. Гълъбово, община Стара
Загора, ул. Ст. Стамболов 16, извън определените или отредени граници, с Решение № 389
от 30.ІV.2009 г., изменено с Решение № 558 от
26.ХІ.2009 г. на Общинския съвет – Свиленград,
както следва:
1. Размер на годишното концесионно плащане – 3888,99 лв.
2. Размер на инвестициите в левове за целия
период на концесия – 463 545 лв.
3. Разкриване на четири работни места.
4. Инвестиционната програма да обхваща
следните мероприятия:
4.1. Инвестиционна програма – обект и източници на финансиране:
* инвестиции през първата година от срока на
концесията – общо в размер 22 120 лв., включващи
следните инвестиции по дейности:
почистване на въздушен и воден откос – собствен труд;
ремонт на тръбата преди крана – 1200 лв.;
укрепване на преливника – 2000 лв.;
прекарване на ел. енергия – 1500 лв.;
зарибителен материал – 17 420 лв.;
* инвестиции през втората година от срока
на концесията общо в размер на 22 020 лв.,
включващи:
зарибителен материал – 22 020 лв.;
* инвестиции през третата година от срока на
концесията общо в размер 40 020 лв.; включващи:
зарибителен материал – 22 020 лв.;
подобряване настилката на полск и я
път – 5000 лв.;
сатка – 9000 лв.;
засаждане на дръвчета – 4000 лв.
* инвестиции през четвъртата година от
срока на концесията общо в размер 27 020 лв.,
включващи:
зарибителен материал – 22 020 лв.;
п од о б р я в а н е н а н а с т и л к а т а н а п о л с к и
път – 5000 лв.;
* инвестиции през петата година от срока на
концесията общо в размер 22 020 лв., включващи:
зарибителен материал – 22 020 лв.
* инвестиции след петата до двадесетата
година от срока на договора – общо в размер
330 345 лв., включващи:
от VІ до VІІІ година –
зарибителен материал 66 069 лв.;
от ІХ до ХІ година –
зарибителен материал 66 069 лв.;
от ХІІ до ХІV година –
зарибителен материал 66 069 лв.;
от ХV до ХVІІ година –
зарибителен материал 66 069 лв.;
от ХVІІІ до ХХ година –
зарибителен материал 66 069 лв.
4.2. График за реализиране на инвестиционната програма:
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Етапи на изпълнение на инвестиционната програма
Дейност/актив

Изготвяне на инст ру к ци я за експлоатация на
съоръжението
Почистване на въздушен
и воден откос

Ремонт на тръбата
преди
крана и изграждане на
защитна решетка
Укрепване на преливника

Прекарване на
ел.енергия
Зарибителен материал – закупуване

Храна – зак у п уване
Подобря ва не настилката
на полския път
Сатка
Засаждане на дръвчета
Изплащане на рабо т ни за п лат и и
осигуровки

Период на реа- Дата на вълизация
веж дане в
експлоатация
след подписва- І месец след
не на
п од п и с в а н е
кон це сион н и я на концесидоговор
онния
договор
от І до ІІ месец от І до ІІ меслед
сец след
подписване на п од п и с в а н е
кон це сион н и я на
договор
концесионния договор
от І до ІІІ месец от І до ІІІ меслед
сец след
подписване на п од п и с в а н е
кон це сион н и я на концесидоговор
онния договор
от І до ІІ месец от І до ІІ меслед
сец след
подписване на п од п и с в а н е
кон це сион н и я на
договор
концесионния договор
до края на пър- до ХІІ.2010 г.
вата година
с р о к п о с т о я - срок постонен – пролетта я нен – п р о 
на всяка годи- летта на всяна от
ка година от
договора
договора
срок постоянен срок постоянен
в началото на V.2012 г.
третата
година
в началото на І V.2 012 г. и
ІІІ и ІV
ІV.2013 г.
година
през третата го- ХІІ.2012 г.
дина
ежемесечно
срок постоянен

4.3.Бизнес предложение, включващо:
а) социална програма: предвижда се създаване
на 4 работни места за работа на обекта; двете
работни места ще бъдат за охрана на обекта, а
другите две за работници, които ще работят по
основната дейност – рибовъдството, работните
места ще бъдат постоянни; предвижда се начален и периодичен инструктаж на работниците за
защита и безопасност на труда;
б) програма за управление и поддържане:
управлението на обекта ще се извършва от лицето, което кандидатства за концесионер, обектът
ще бъде под постоянно наблюдение, като ще се
осигури и спасително-охранителен денонощен
пост; кандидатът ще поддържа обекта в добро
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техническо състояние; ще се спазват нормите
за опазване на околна среда и биологично разнообразие;
в) програма за безопасност и сигурност: мероприятия, свързани с ерозирани въздействия:
почистване, защитни съоръжения и укрепване
на язовирната стена; изкуствено залесяване на
застрашени участъци от дигата; мероприятия,
свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации: укрепване на тръбата преди
канала; изграждане на предпазна решетка на
спускателния кран на язовира с цел ограничаване
достъпа до крана на външни лица; постоянно
наблюдение на язовирната стена; осигуряване
на денонощен охранителен пост.
ІІІ. Упълномощава кмета на община Свиленград на основание чл. 18, ал. 4 ЗК в тримесечен срок от влизане в сила на решението
на концедента за определяне на концесионер да
сключи договор за концесия с с новоучредено
търговско дружества, в което Божидар Койчев
Беров – гр. Гълъбово, община Стара Загора, ул.
Ст. Стамболов № 16, е едноличен собственик
на капитала, или на новорегистриран от него
едноличен търговец съгласно Решение № 389
от 30.ІV.2009 г., изменено с Решение № 558 от
26.ХІ.2009 г. на Общинския съвет – Свиленград,
и допълнителните условия, като права и задължения, описани в т. ІІ от това решение, както
обвързващото предложение, инвестиционното
предложение и офертата на участника, които са
неразделна част от решението.

Трасето на кабела се прокарва през поземлен
имот № 000151 – общински полски път.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Средец до Административния съд – Бургас.

Председател: Т. Коларова

ЗАПОВЕД № РД-02/0148
от 12 април 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 7 ЗНП във връзка с
чл. 15, ал. 1 ППЗНП закривам ЦДГ № 2 „Снежанка“ с адрес Ямбол, ул. Лом 5, БУЛСТАТ
000960541; ЦДГ № 12 „Зорница“ с адрес Ямбол,
ул. М. Бехар 1, БУЛСТАТ 000968545; ЦДГ № 19
„Малина“ с адрес Ямбол, ул. Граф Игнатиев
46, БУЛСТАТ 000965031; ЦДГ № 13 „Славейче“
с адрес Ямбол, ул. Милин камък 9, БУЛСТАТ
000964618, и нареждам:
Задължителната документация, както и счетоводната и друга документация за съществуващия
сграден фонд на закритите ЦДГ да се предават
за съхранение съответно:
от ЦДГ № 2 „Снежанка“ на ЦДГ № 3 „Радост“;
от ЦДГ № 12 „Зорница“ на ЦДГ № 14 „Свобода“;
от ЦДГ № 19 „Малина“ на ЦДГ № 22 „Биляна“;
от ЦДГ № 13 „Славейче“ на ЦДГ № 20 „Червената шапчица“.
Децата от ЦДГ № 12 „Зорница“ (94 деца
списъчен състав) се пренасочват в ЦДГ № 14
„Свобода“, децата от ЦДГ № 2 „Снежанка“ (75
деца списъчен състав) се пренасочват в ЦДГ
№ 3 „Радост“, децата от ЦДГ № 19 „Малина“
(63 деца списъчен състав) се пренасочват в ЦДГ
№ 22 „Биляна“, децата от ЦДГ № 13 „Славейче“
(124 деца списъчен състав) се пренасочват в ЦДГ
№ 20 „Червената шапчица“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Мария Бейчева – директор на дирекция
„Хуманитарни дейности“.

3456

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 383
от 30 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе за външно подземно
ел. захранване – кабел 20 kV, за поземлен имот
№ 020045, местност Терзиман кория в землището
на с. Синьо камене.
Трасето на кабела се прокарва през поземлен
имот № 000151 – общински полски път.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Средец до Административния съд – Бургас.
3457

Председател: Г. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 384
от 30 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе за външно подземно
ел. захранване – кабел 20 kV, за поземлен имот
№ 020046, местност Терзиман кория в землището
на с. Синьо камене.

3458

Председател: Г. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 385
от 30 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе за външно подземно
ел. захранване – кабел 20 kV, за поземлен имот
№ 020047, местност Терзиман кория в землището
на с. Синьо камене.
Трасето на кабела се прокарва през поземлен
имот № 000151 – общински полски път.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Средец до Административния съд – Бургас.
3459

Председател: Г. Георгиев

ОБЩИНА ЯМБОЛ

3460

Кмет: Г. Славов
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34. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 във връзка с чл. 402, ал. 4
от Закона за съдебната власт обнародва изменение на Списъка на специалистите, утвърдени
за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от
Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища към Апелативния
съд – Бургас, за 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.) в
частта му относно списъка на специалистите,
утвърдени за вещи лица към съдебния район на
Окръжния съд – Бургас, както следва: 1. в клас
„Съдебномедицински експертизи“ се заличава
специалистът Диян Василев Колчев от Бургас,
к/с Изгрев, бл. 35, вх. 8, ет. 6; 2. в клас „Съдебни
инженерно-технически експертизи“ се заличава
специалистът Никола Вълчев Радев от Бургас,
к/с Славейков, бл. 59, вх. 3, ет. 10.
3479
84. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а във връзка с чл. 52, ал. 1,
т. 2, буква „а – бб“, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от
Закона за водите открива процедура за изменение
на параметрите на разрешеното водовземане от
минерална вода от находище „Хисаря“ – каптиран
естествен извор „Момина баня“, разположен в гр.
Хисаря, община Хисаря, област Пловдив. Разрешеният годишен воден обем от 2207,52 куб. м се
изменя на 1000 куб. м. Останалите параметри на
разрешеното водовземане и условията, при които
е предоставено правото, не се променят. Писмени
възражения и предложения от заинтересованите
лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от
обявяването в Министерството на околната среда
и водите, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
3486
85. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а във връзка с чл. 52, ал. 1,
т. 2, буква „а – бб“, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от
Закона за водите открива процедура за изменение
на параметрите на разрешеното водовземане от
минерална вода от находище „Хисаря“ – каптиран
естествен извор „Момина баня“, разположен в гр.
Хисаря, община Хисаря, област Пловдив. Разрешеният годишен воден обем от 3974,4 куб. м се
изменя на 1000 куб. м. Останалите параметри на
разрешеното водовземане и условията, при които
е предоставено правото, не се променят. Писмени
възражения и предложения от заинтересованите
лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от
обявяването в Министерството на околната среда
и водите, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
3487
237. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 39, ал. 1,
т. 3 и чл. 51, ал. 1 ЗПБ съобщава, че предстои
откриване на производство за предоставяне на
разрешение за проучване на строителни материали
в площ „Локва“, разположена в землището на с.
Гурмазово, община Божурище, Софийска област.
3466
36. – Техническият университет – София,
обявява конкурси за: професор по 02.06.14 термодинамика – един, към катедра „Топлинна и
хладилна техника“; доценти по: 02.01.02 материалознание и технология на машиностроителните
материали – един, към катедра „Материалознание
и технология на материалите“; 02.10.06 технология
и преработка на пластмаси и стъклопласти – един,
към катедра „Машинни елементи и неметални
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конструкции“; асистенти по: 02.01.48 подемнотранспортни машини – един, към катедра „Инженерна логистика и подемно-транспортна и
строителна техника“; 02.21.08 автоматизация на
производството – един, към катедра „Автоматизация на електрозадвижванията“, всички със срок
3 месеца; 02.04.04 електрически машини – един,
към катедра „Електрически машини“; 02.01.42
двигатели с вътрешно горене – един, към катедра
„Двигатели, автомобилна техника и транспорт“;
02.21.07 автоматизирани системи за обработка на
информация и управление – един, към катедра
„Компютърни системи“; 02.06.01 теоретична топлотехника – един, към катедра „Топлинна и хладилна техника“; 05.05.13 изобретателско, авторско
и патентно право – един, към катедра „Правни
и хуманитарни науки“; 01.01.13 математическо
моделиране и приложение на математиката –
един, към катедра „Стохастика и оптимиране“,
всички със срок 1 месец; преподавател по 05.07.05
теория и методика на физическото възпитание
и спортната тренировка (футбол) – един, към
секция „Индвидуални спортове и спортни игри“,
със срок 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в университета – отдел „Човешки ресурси“, тел. 965-32-05 и
965-26-24.
3495
21. – Химикотехнологичният и металургичен университет обявява конкурси за доценти
по: 02.10.09 процеси и апарати в химичната
и биохимичната технологи я – един; 03.02.03
фармацевтична химия – един, двата със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ХТМУ, бул. Климент Охридски 8,
сграда „А“, ет. 2, стая 205, тел. 8163108.
3442
5. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за:
п рофесори по: 05.02.03 народно стопанст во
(стопанска история, стопанската мотивация в
историята) – един; 05.02.10 световно стопанство и
международни икономически отношения – един;
05.11.01 социология (социология на образованието) – един; доценти по: 05.07.01 теория на
възпитанието и дидактика (интеркултурно образование) – един; 05.07.05 теория и методика на
физическото възпитание и спортната тренировка
(вкл. методика на лечебната физкултура) – един;
05.02.10 световно стопанство и международни икономически отношения – един, всички със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората (нова сграда), ет. 1, стая
106, тел. 073/588-566, 0882/818-566.
3441
738. – Варненският свободен университет
„Черноризец Храбър“ обявява конкурс за доцент
по 05.02.18 икономика и управление (иновации и
управление на качеството) със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, тел. 052/359 510.
3539
34. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурс за професор по 03.01.37 обща хирургия за цивилен служител за нуждите на катедра
„Гастроентерология, чернодробно-панкреатична
хирургия и трансплантология“ на Многопрофилна
болница за активно лечение – София, към Военномедицинската академия. Срокът за подаване
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на документи за граждански лица е 2 месеца от
обнародването „Държавен вестник“. За дата на
подаване на документите от кандидатите се счита
датата на завеждането на същите в деловодството на Военномедицинска академия. Справки и
документи по обявения конкурс – ВМА, София,
ул. Св. Г. Софийски 3, тел. 92-253-09.
3533
1 37. – И н с т и т у т ът п о с о ц и о л о г и я п р и
БАН – София, обявява конкурс за научен сътрудник по 05.11.01 социология за нуждите на
Института по социология, секция „Социология
на ценностите, религиите и всекидневния живот“,
със срок 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Института
по социология, София 1000, ул. Московска 13А,
тел. 02/980-90-86.
3443
1 3 8 . – И н с т и т у т ът п о с о ц и о л о г и я п р и
БА Н – Софи я, обявява конк у рси за старши
научни сътрудници I ст. по 05.11.01 социология:
I ст. – един; II ст. – един, за нуждите на Института
по социология, секции „Общности и идентичности“ и „Социология на ценностите, религиите
и всекидневния живот“, със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в Института по социология, София
1000, ул. Московска 13А, тел. 02/980-90-86.
3444
42. – Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН – София, обявява
конкурси за старши научни сътрудници II ст.
по: 01.05.10 биоорганична химия, химия на природните и физиологичноактивните вещества за
нуждите на лаборатория „ХПВ“ – един; 01.05.16
химична кинетика и катализ за нуждите на
лаборатория „ОРММ“ – един, двата със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 9, стая 206, тел. 8724-817.
3488
21. – Институтът по обща и неорганична химия
към БАН, София, обявява конкурс за научен
сътрудник по 01.05.04 аналитична химия – един,
за нуждите на лаборатория „Аналитична химия“
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на
института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11,
тел. 872 48 01.
3513
9 8 . – И н с т и т у т ът п о е л е к т р о н и к а п р и
БАН – София, обявява конкурс за старши научен
сътрудник ІІ ст. по 01.03.26 електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
Института по електроника, бул. Цариградско
шосе 72, тел. 875 00 77.
3521
36. – Институтът за защита на растенията – Костинброд, обявява конкурс за старши
научен сътрудник І ст. по 04.01.10 растителна
защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.) със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
тел. 0721/66061; 0721/66062; 0712/68800.
3489
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137. – Опитната станция по земеделие – ДП,
гр. Средец, област Бургас, обявява конкурс за
старши научен сътрудник ІІ ст. по 04.01.14 растениевъдство със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в Опитната
станция по земеделие, гр. Средец, тел. 05551/7793.
3538
5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване на кв. 62а, 69, 93, 363, 364, 365, 366, 367,
368, 369 и 370 в граници: улица от о.т.503-о.т.153о.т.157-о.т.625 до о.т. 179а; улица от о.т. 179а-о.т.
180-о.т. 183 до о.т. 188; улица от о.т.188-о.т.194г;
западна граница на кв. 94, 95, 138, 139; улица от
о.т.639-о.т.506-о.т.520 до о.т.534; южна и западна
граница на кв.369; улица от о.т.539 до о.т.540;
южна и западна граница на УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV и
V от кв. 363 и улица от о.т.502 до о.т.503, който е
изложен в район „Банкя“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ до главния архитект на
Столичната община чрез район „Банкя“.
3403
5а. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 и 10 ЗУТ съобщава, че в условията на
чл. 16 ЗУТ е изработен подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за м.
Ловен парк с придружаващите го схеми и материали в граници: бул. Симеоновско шосе;
североизточната граница на кв. 1; улица от о.т.
24 до о.т. 27; източната и северната граница на
кв. 1; бул. Г. М. Димитров. Проектът е изложен
в район „Изгрев“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения по проекта в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез район „Изгрев“.
3404
67. – Столичната община, район „Нови Искър“,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава,
че с протокол от 31.ІІІ.2010 г. е приет помощен
план на новообразуваните имоти, разположени
на територията по § 4 в землището на с. Подгумер (ЕКАТТЕ 57011) и с. Доброславци (ЕКАТТЕ
21662). Уточняването на имотите е със срок 30
дни след обнародването в „Държавен вестник“.
3405
46. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване и
план-схеми за водоснабдяване и електрификация
към ПУП с цел промяна предназначението на
ПИ № 066007 – местност Вираните, землище на
с. Леденик – „За смесена обслужваща и производствено-складова зона“. Проектът се намира в
общинската администрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на общината в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3406
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46а. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване и
план-схеми за водоснабдяване и електрификация
към ПУП с цел промяна предназначението на
ПИ № 066009 – местност Вираните, землище на
с. Леденик – „За смесена обслужваща и производствено-складова зона“. Проектът се намира в
общинската администрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Велико
Търново в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3592
2. – Областният управител на област Добрич
на основание чл. 148, ал. 3 и 4 и чл. 149, ал. 4
ЗУТ издава на „Месомаркет“ – ЕООД, Варна, със
седалище и адрес на управление Варна, район
„Приморски“, ж. к. Бриз, ул. 111 № 6, представлявано от Христо Добрев Христов, ЕИК № 103598988,
разрешение за строеж № 03 от 8.ІV.2010 г. на
обект: „Малка ветрова електроцентрала – 1 брой
ветрогенератори х 1,5 МW в ПИ № 62029.14.126
в землището на с. Раковски, община Каварна,
област Добрич, и присъединяване – кабелна линия
20 kV към КТП в ПИ № 16095.33.185 в землището
на с. Горичане, община Шабла, област Добрич“.
Обектът е разположен на територията на общините Каварна и Шабла.
3526
719. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за линейна инфраструктура – подземен електропровод за присъединяване на ПИ
№ 12.130 землище с. Божурец с подстанция гр.
Каварна по следното трасе: ПИ № 12.109 землище с. Божурец; ПИ № 14.165, ПИ № 14.166,
ПИ № 19.117 землище с. Селце; ПИ № 11.94, ПИ
№ 17.30, ПИ № 20.26, ПИ № 37.74, ПИ № 112.130,
ПИ № 112.76, ПИ № 112.129 и ПИ № 501.1471
землище гр. Каварна, област Добрич. Проектът
се намира в отдел „ТУС“ при община Каварна.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестнтик“ заинтересуваните могат да се
запознаят със същия и направят писмени искания, предложения и възражения по проекта до
общинската администрация Каварна.
3461
30. – Община Ловеч на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът
на правоимащите граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове за 2010 г. е изготвен
и изложен в общината. На основание чл. 6, ал. 3
от правилника списъкът подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния кодекс
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред кмета на общината.
3476
16. – Община Роман, област Враца, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план и специализирана
схема за „Въздушен електропровод 20 kV“ през
имоти: ПИ № 137001, 137019, 137020, 17044, 137046,
137024, 137029, 137030, 137031, 137035, 137036, 137039,
138040, 138041, 138045, 138046, 138047, 138048,
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000089, 000091, 000090, 144001, 144002, 090014,
090016, по КВС за землище на гр. Роман, ПИ
№ 105001, 140006, 018130, 000765, 000766, 000759 по
КВС за землище на с. Долна Бешовица, които са
изложени в сградата на общинската администрация, стая 223. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3462
2. – Общинската служба по земеделие – гр.
С т а мб о л и йск и , на о снова н ие ч л. 2 6, а л. 1
ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите или упълномощените от тях лица за възстановяване на
собствеността на земеделските земи, че е одобрена
преработката на възстановимите стари реални
граници в землището на гр. Перущица (ЕКАТТЕ
55909), община Перущица, област Пловдив, в
частта на масив 099, която е изложена в Община
Перущица и Общинската служба по земеделие – гр. Стамболийски. На основание чл. 18д,
ал. 8 ППЗСПЗЗ заинтересуваните имат право
да направят писмени възражения по одобрената
преработка в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред общинската служба
по земеделие.
3473
23. – Община Чипровци, област Монтана, на
основание чл. 128, ал. 2 и чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 ЗУТ уведомява, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
водопровод за имот № 16239.167.167 с отреждане
на имота за застрояване на ферма за излюпване и угояване на охлюви в землището на с.
Горна Ковачица, община Чипровци. Проектът
е изложен в общинската администрация – гр.
Чипровци, отдел „УТ и С“, за разглеждане от
заинтересуваните. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ могат да се направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
3463
23а. – Община Чипровци, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 2 и чл. 131, ал. 1 и
ал. 2, т. 1 ЗУТ уведомява, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на ел. кабел 20 kV за имот № 16239.167.15
с отреждане на имота за застрояване на фотоволтаичен енергиен парк в землището на с.
Горна Ковачица, община Чипровци. Проектът
е изложен в общинската администрация – гр.
Чипровци, отдел „УТ и С“, за разглеждане от
заинтересуваните. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ могат да се направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
3464
140. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за подземен кабел 20 kV
към „Винарска изба“ в поземлен имот № 00853 по
КВС – с. Могилово, община Чирпан. Документацията по изработения проект е на разположение
всеки работен ден в стая 4, ет. 1 в сградата на
Община Чирпан. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
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писмени възражения, предложения и искания по
проекта могат да бъдат подавани до общинската
администрация в 30-дневен срок от обнародването
на това обявление в „Държавен вестник“.
3475

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, на основание
чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от „Овергаз изток“ – АД,
„Примагаз“ – АД, „Е.ОН България мрежи“ – АД,
„Спект ър НЕТ“ – А Д, „Варна НЕТ“ – ООД,
„Ариел ТВ“ – АД, „МСАТ Кейбъл“ – АД, „Кейбълтел“ – ЕАД, и „Ломат“ – ООД, Варна, на
Наредбата за определянето и администрирането
на местните данъци и такси и цени на услуги
на територията на община Варна, изменена с
Решение на Общинския съвет – гр. Варна, под
№ 1976-4-3, взето по протокол № 20 от заседание, проведено на 17.ІІ.2010 г., в частта по т. 5.13
от приложение № 2 към наредбата, с което са
предвидени конкретни парични стойности при
учредяване на право на преминаване през чужд
поземлен имот. По оспорването е образувано
административно дело № 830/2010 по описа на
Административния съд – Варна, трето отделение,
ХVІІІ състав.
3427
Административният съд – Пловдив, трето
отделение, Х състав, на основание чл. 188 във
връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване на Решение № 408 на Общинския съвет – гр. Хисаря, взето срещу подпис
с протокол № 48 от заседание на Общинския
съвет – гр. Хисаря, проведено на 19.І.2010 г., с
което е препотвърдена т. 2 от Решение № 394,
взето с протокол № 47 на заседание на Общинския
съвет, проведено на 22.ХІІ.2009 г., и общинската
администрация да разработи план-сметка за ТБО
за 2010 г. и да я внесе за обсъждане на редовното
заседание през янаури 2010 г., както и т. 2 от Решение № 394, взето с протокол № 47 на заседание
на Общинския съвет – гр. Хисаря, проведено на
22.ХІІ.2009 г., с което по т. 4 – докладна записка
относно промяна на Наредбата за определяне
на местните данъци на територията на община
Хисаря като незаконосъобразни, постановени при
нарушение на административнопроизводствените
правила и в противоречие с материалния закон,
от страна на Георги Пирянков – кмет на община
Хисаря, по което е образувано адм. д. № 358/2010
на Административния съд – Пловдив, трето отделение, десети състав. Делото е насрочено на
3.VІ.2010 г. от 13,15 ч.
3503
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Калина
Георгиева Начева от Разград против т. 1.1 от
Решение № 620 по протокол № 35 от 23.ІІ.2010 г.
на Общинския съвет – Разград, с което е изменен
чл. 21, ал. 2, т. 3 от Наредба № 14 за определянето
и администрирането на местните такси и цени
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на услуги на територията на община Разград, по
което е образувано адм.д. № 37/2010 по описа на
Административния съд – Разград.
3426
Добричкият окръжен съд, гр. отделение,
призовава Сийка Русева Пеева с последен адрес
област Добрич, община Балчик, с. Кранево, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 31.V.2010 г.
в 8,30 ч. като въззиваема страна по гр.д. (В)
№ 836/2009, заведено от Любляна К. Хаджидимитрова. Въззиваемата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48 ГПК.
3497
Добричкият окръжен съд, гр. отделение, призовава Величка Русева Пеева с последен адрес
област Добрич, община Балчик, с. Кранево, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 31.V.2010 г.
в 8,30 ч. като въззъваема страна по гр. д. (В)
№ 836/2009, заведено от Любляна К. Хаджидимитрова. Въззиваемата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48 ГПК.
3500
Районният съд – гр. Исперих, гр. колегия, IV
състав, призовава Фатме Мустафова Мехмедова
и Салиха Мустафова Мехмедова с последен адрес
област Разград, община Исперих, гр. Исперих,
сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на
15.VI.2010 г. в 10,15 ч. като ответници по гр.д.
№ 460/2009, заведено от Касим М. Мехмед, Зина
Р. Джамбазова, Сали Р. Вели, Зорка Г. Харизанова, Белкъс Х. Велиева, Юлия Х. Велева, Сейде
Х. Салим, Салиха Ю. Салимова. Ответниците
да посочат съдебни адреси, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
3425
Пловдивският районен съд, ІІІ бр. състав,
призовава Слободан Д жорд жевич, роден на
29.ІІІ.1962 г., сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 31.V.2010 г. в 9 ч. като ответник по гр. д.
№ 8541/2009, заведено от Донка Миткова Рачова
от Пловдив, за развод. Ако въпреки публикацията
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът му назначава особен представител.
3424
Софийският районен съд, гр. колегия, 67
състав, призовава Светлозар Николов Миленков
с последен адрес с. Панайот Хитово, община
Омуртаг, ул. Тунджа 5, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда, бул. Драган Цанков 6, на 1.VІ.2010 г.
в 13,30 ч. като ответник по гр. д. № 28670/2007,
заведено от ЗАП „Армеец“ – АД. Ответникът да
посочи съдебен адрес за призоваване, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3492
Софийският районен съд, III гр. отделение,
89 състав, призовава Арбия Бен Хамед-Петкова
с последен известен адрес София, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 178, вх. Г, ап. 55, сега с неизвестен
адрес в България, да се яви в съда на 28.VI.2010 г.
в 13,30 ч. като ответница по гр.д. № 9433/2009,
заведено от Борислав Тимчев Петков от София,
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по чл. 49 СК. Ответницата да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3493
Русенският окръжен съд в закрито заседание с
определение от 18.ІІІ.2010 г. обявява, че в съда на
4.ХІІ.2009 г. по мотивирано искане с вх. № 10350
от 3.ХІІ.2009 г. от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност чрез
председателя Стоян Кушлев срещу Галин Христов
Петров, Александър Галинов Христов и ЕТ „Вселена – Галин Петров“ – Русе, БУЛСТАТ 117067289,
е образувано гр. д. № 1014/2009 относно отнемане
в полза на държавата на имущество, придобито
от престъпна дейност, на основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД с цена на иска 629 430 лв. Със същото се иска отнемане в полза на държавата на
следното имущество:
Недвижим имот, представляващ самостоятелен
обект – ателие за творческа дейност, с идентификатор 63427.2.1907.13.50 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Русе, община Русе,
област Русе, одобрени със Заповед № РД-18-18 от
16.V.2007 г. на изпълнителния директор на АК,
с адрес на имота ул. Борисова 41, ет. 7, ателие
1-Ю, със застроена площ 40,20 кв.м, състоящ се
от стая, склад и санитарен възел, и отстъпено
право на строеж върху общинско дворно място
с площ 1100 кв.м в кв. 27 по плана на гр. Русе,
намиращ се в сграда № 13 с идентификатор
63427.2.1907 на ниво 1, с прилежащи части 0,451 %
ид. части от сградата, при съседи на същия етаж:
63427.2.1907.13.51 и 63427.2.1907.13.49, и под обекта – 63427.2.1907.13.40, и над обекта – няма, стар
идентификатор – няма, придобит по нотариален
акт за сумата 18 000 лв., изплатена на продавача
в брой, нотариален акт № 66, том 57, рег. 19763,
дело № 14473 от 15.ХІІ.2007 г. на СВ – гр. Русе,
собственост на Галин Христов Петров. Пазарната
стойност на имота към септември 2009 г. възлиза
на 77 795 лв.
Недвижим имот, представляващ самостоя телен обек т: апар тамен т с и ден т ификатор
63427.4.2570.2.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, община Русе,
област Русе, одобрени със Заповед № РД-18-91
от 15.ХІІ.2007 г. на изпълнителния директор на
АГКК, адрес на имота: Русе, ул. Гоце Делчев
16, жилищен блок № 2, вх. В, ет. 2, апартамент
№ 6, състоящ се от две стаи, кухненски бокс и
сервизни помещения, със застроена площ 42,02
кв.м, заедно с избено помещение № 4 с площ 11,40
кв. м. заедно с 2,066 % ид. части от общите части
на сградата и от отстъпеното право на строеж
върху терена, ниво – 1, съседи на същия етаж:
63427.4.2570.2.37 и 63427.4.2570.2.27, под обекта:
63427.4.2570.2.25, и над обекта: 63427.4.2570.2.31,
стар идентификатор – няма, придобит по нотариален акт за сумата 8600 лв., нотариален акт № 155,
том VІ, рег. 3415, дело № 1450 от 10.ІV.2002 г.,
издаден от СВ – гр. Русе, собственост на Галин
Христов Петров. Пазарната стойност на имота
към септември 2009 г. възлиза на 38 898 лв.
Недвижим имот, непредставляващ самостоятелен обект и без идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
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Русе, община Русе, област Русе, представляващ
недвижим имот: таван № 5 в ЖСК „Леон Таджер“,
ж.к. Дружба 3 в Русе, с площ 22,31 кв.м заедно
с 0,75 % ид. части от общите части на сградата
и от отстъпеното право на строеж върху имоти
№ 1064 и 1065, при граници и съседи: коридор,
таван № 6, терен на комплекса и таван № 4, придобит с нотариален акт за продажба № 77, том ІІ,
дело № 136 от 1.VІІ.2002 г. на СВ – гр. Русе, по
нотариален акт за сумата 1100 лв., собственост
на Галин Христов Петров. Пазарната стойност на
имота към септември 2009 г. възлиза на 14 819 лв.
Недвижим имот, представляващ урегулиран
поземлен имот ХV-1087 в кв. 72 с площ 760 кв.м
по скица по плана на с. Червена вода, община
Русе, област Русе, одобрен със Заповед № 2584
от 16.VІІ.1991 г., ул. Хаджи Димитър 31, а по
нотариален акт представляващ празно дворно
място с площ 810 кв.м, парцел ХV-819 в кв. 72 по
плана на селото, при граници за имота: улица,
УПИ ХVІ-1088, УПИ ХVІІ-1089 и УПИ ХІV-1086,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 32, том ІІІ, рег. № 8733, дело
№ 307 от 1.ІХ.2004 г., за сума по акта 931,10 лв.,
собственост на Галин Христов Петров. Пазарната
стойност на имота към септември 2009 г. възлиза
на 20 828 лв.
Лек автомобил „ВАЗ 2102“ с рег. № Р 4694
АВ, без данни за номера на рама и двигател,
собственост на Галин Христов Петров. Пазарна
стойност на автомобила към септември 2009 г.
1800 лв.
Лек автомобил „Опел Омега“ с рег. № Р
1867 АХ, рама № WOL00001741046164, двигател
№ 18NV14147854, собственост на Галин Христов
Петров. Пазарна стойност на автомобила към
септември 2009 г. 1200 лв.
Лек автомобил „Форд Мондео“ с рег. № Р 8800
РМ, рама № WFOFXXGBBFTY68803, двигател
№ RKBTY68803, собственост на Галин Христов
Петров. Пазарна стойност на автомобила към
септември 2009 г. 5500 лв.
Мотопед „Жон Вай АА“ с рег. № Р2350М, рама
№ ZJKAA05FX7Y011179, собственост на Галин
Христов Петров. Пазарна стойност на мотопеда
към септември 2009 г. 1200 лв.
Наличностите по всички банкови сметки,
сейфове, касети в лицензираните банки и техните клонове в Република България с титуляри:
Галин Христов Петров, ЕТ „Вселена – Галин
Петров“, БУЛСТАТ 117067289, и Александър Галинов Христов, както следва: „Интернешънъл
Асет Банк“ – АД; „Банка ДСК“ – ЕАД; „Банка
Пиреос България“ – АД; „БНП Париба“ – АД;
Българо-американска кредитна банка; „Емпорик и банк – Българи я“ – ЕА Д; „ING Банк“;
„Корпоративна търговска банка“ – АД; „МКБ
Юнионбанк“ – АД; „Насърчителна банка“ – АД;
„Обединена българска банка“ – АД; „Общинск а ба н к а“ – А Д; „ПроКред и т Ба н к“ – А Д;
„Първа и н вес т и ц ион на ба н к а“ – А Д; „Ра йфайзенбанк“ – ЕА Д; „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД; „Стопанска и инвестиционна
банка“ – АД; „Алианц Банк България“ – АД;
„Алфа банк“; „Търговска банка Д“ – АД; ТБ
„Инвестбанк“ – АД; „Те Дже – Зираат Банкасъ“;
„Токуда банк“ – АД; „УниКредит Булбанк“ – АД;
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„Централна кооперативна банка“ – АД; „Частна
предприемаческа банка Тексим“ – АД; „Юробанк И Еф Джи България“ – АД; „Банка Запад – Изток“ – АД; „Сити банк Н.А.“; Популярна
каса – Русе.
Сумата 29 738 лв. от продажба на недвижим
имот: ателие за индивидуална творческа дейност,
преустроено от таванско помещение № 8 в четириетажна жилищна сграда на ул. Константин
Димчев 6 в Русе.
Сумата 120 596 лв. от продажбата на недвижим
имот: апартамент № 5 на втори етаж в секция Б
в жилищен комплекс ДАВ-3 на ул. Янтра и ул.
Студентска 9 в ж.к. Възраждане в Русе.
Сумата 47 436 лв. от продажбата на недвижим
имот: апартамент № 2 на първия етаж във вх. В
на жилищен блок МНО-5 на ул. Никола Вапцаров
14 в Русе.
Сумата 188 800 лв. от продажбата на недвижим имот: десен магазин със застроена площ
53,50 кв.м заедно с изба под него с площ 40,90
кв.м на партерен етаж на жилищна сграда на ул.
Княжевска 37 в Русе заедно с 10/205 ид. части
от общите части на сградата и 31/425 ид. части
от дворно място с площ 425 кв.м по документ
за собственост, представляващ по скица имот
№ 840, който е част от УПИ ХХVІ-840,841, целия
с площ 961 кв.м.
Сумата 76 820 лв. от продажбата на недвижим
имот: магазин № 10 в партерен етаж на жилищна
сграда ДАВ-4 на ул. Янтра 12 в ж.к. Възраждане
в Русе с обща площ 38,41 кв. м, състоящ се от
търговска зала, складово помещение и санитарен
възел, заедно със 7,007 % ид. части от общите
части на етажната собственост от 51,36 кв.м и
припадащите се 0,734 % ид. части от общите
части на сградата и толкова от урегулиран имот
№ VІ-3720 в кв. 380 в Русе.
Сумата 1200 лв. от продажбата на лек автомобил марка „Опел Аскона“ с ДК № Р 1411 АХ,
в притежание от 19.V.2000 г. до 23.VІ.2000 г.
Сумата 600 лв. от продажбата на лек автомобил марка „Москвич“ с ДК № Р 2269 АВ, в
притежание от 4.ІХ.1997 г. до 3.ІХ.1998 г.
Сумата 1800 лв. от продажбата на лек автомобил марка „Рено 5“ с ДК № Р 5542 АВ, в
притежание от 26.V.1998 г. до 3.ІХ.1998 г.
Сумата 400 лв. от продажбата на лек автомобил марка „Трабант 601“ с ДК № Р 2026 Л, в
притежание от 1.III.1995 г. до 11.V.1995 г.
Делото е насрочено за 14.ІХ.2010 г. от 10 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат да
предявят претенциите си върху имуществото, е
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
3407
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04535/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Роксил“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж. к. Братя Миладинови, бл. 37 – 39, ет. 2, и с предмет на дейност:
добив и преработка на полезни изкопаеми, информационни, програмни, импресарски сделки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки в областта на туризма – туроператорство, хотелиерство, търговско
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представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост. Дружеството
е с капитал 6000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Енчо Великов Кремъков.
51278
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04536/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Ластон БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Съединение 5, и с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, цялостно строителство и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, всички видове строителна и
ст роително-монта ж на дейност, ин женеринг,
цялостно проектиране, отдаване под наем на
недвижими имоти, търговско представителство
и посредничество, както и всяка друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Антониос Георгиу.
51279
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04526/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Абсън ентърпрайзис“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Славянска
73, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и чужбина,
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Ричард Абсън.
51280
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХІ.2007 г.
по ф. д. 04527/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Балкан лифт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.
к. Лазур, ул. Места 78, и с предмет на дейност:
доставка, монтаж, поддръжка, ремонт и сертифициране на асансьорни уредби, внос и износ, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство в
страната и в чужбина, внос и износ, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, т у ристически, хотелиерски,
ресторантьорски услуги в страната и в чужбина,
туроператорски услуги в страната и в чужбина,
рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг, строителство и ремонт на
сгради – жилищни, административни, хотели.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Георги Стайков Пейков.
51281
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на лицензираните
центрове за професионално обучение“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на сдружението на 28.V.2010 г. в
14 ч. на адрес София, бул. Цариградско шосе 149,
хотел „ЕКСПО“, зала Еспланада 1+2, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението през 2009 г.; 2. отчет
за дейността на контролния съвет на сдружението
през 2009 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет на дружеството за
2009 г.; 4. приемане на бюджет на сдружението за
2010 – 2011 г.; 5. приемане на програма за работа
на сдружението през 2010 – 2011 г.; 6. определяне
размера на членския внос и встъпителната вноска
за 2010 г.; 7. промени в устава на сдружението; 8.
избор на председател на сдружението; 9. избор на
нов управителен съвет на сдружението; 10. избор
на нов контролен съвет на сдружението; 11. разни.
3548
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Бохемия клуб“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 7.VІ.2010 г. в 18 ч. в централната сграда на СУ
„Св. Климент Охридски“, бул. Цар Освободител
15, ет. 4, кабинет 160Б, при следния дневен ред:
1. отчет за изминалия период; 2. избор на ново
ръководство; 3. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч. на посоченото в поканата място.
3445
8. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на прокурорите в България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на 12.VІ.2010 г. в
12,30 ч. в София, ул. Пиротска 7, ет. 2, в сградата
на Съюза на юристите в България, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на АПБ; 2.
финансов отчет на АПБ за 2010 г. – обсъждане и
приемане; 3. промяна в устава на АПБ; 4. избор
на председател и членове на управителния съвет;
5. връчване на ежегодни награди; 6. взимане на
решение за размера на годишен и встъпителен
членски внос; 7. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 13,30 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
3504
11. – Управителният съвет на сдружение
„ Н А П И МС “ – С о фи я , на о снова н ие ч л. 2 6
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.VI.2010 г.
в 11 ч. в София, хотел „Рила“, зала 1, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на
НАПИМС за периода януари – декември 2009 г.;
2. приемане на финансовия отчет за приходите и
разходите на НАПИМС за периода януари – декември 2009 г.; 3. приемане на проектобюджета
на Н А ПИМС за периода януари – декември
2010 г.; 4. промяна на устава на сдружението; 5.
намаляване броя на членовете на УС; 6. избор на
нов управителен и контролен съвет; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички членове да участват в общото събрание.
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Членовете на сдружението, които не могат да
участват в събранието, на основание чл. 14, ал. 6
от устава на НАПИМС могат да упълномощят
член на сдружението, който да ги представлява.
3408
16. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Отворена благословия“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 16.VІ.2010 г. в 16 ч. в седалището
на сдружението – София, ул. Бял нарцис 2-А,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на
сдружението; 2. избор на нов член на сдружението и освобождаване на негов член; 3. избор на
членове на управителния съвет на сдружението; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3516
57. – Управителният съвет на Българската камара на химическата промишленост – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 17.VІ.2010 г. в 14 ч. в София, в зала „Централ“
на хотел „Форум“ – София, бул. Цар Борис ІІІ
№ 41, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет за дейността на БКХП
за периода май 2009 г. – юни 2010 г.; 2. отчетен
доклад на контролния съвет за приходите и разходите на БКХП за 2009 г.; 3. промени в състава
на управителния съвет на БКХП; 4. приемане на
план за работа на БКХП за 2010 – 2011 г., бюджет
на камарата и определяне на размера на членския
внос; 5. други. Материалите, свързани с дневния
ред на събранието, са на разположение в офиса
на камарата в София 1309, бул. Ал. Стамболийски
205, ет. 8, стая 811. Поканват се представители на
всички членове или писмено упълномощени от
тях лица да вземат участие в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3410
21. – Управителният съвет на Клуб по конен
спорт „Полимекс спорт“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно
общо събрание на 21.VI.2010 г. в 11 ч., в София,
ул. Шаварски път 3, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния финансов отчет за 2008 и
2009 г.; проекторешение – ОС приема годишния
финансов отчет за 2008 и 2009 г.; 2. приемане на
годишните доклади за дейността на сдружението
през 2008 и 2009 г.; проекторешение – ОС приема
докладите за дейността; 3. промяна на седалището,
адреса на управление и наименованието на сдружението; проекторешение – ОС извършва промените
по предложение на членовете на сдружението; 4.
промени в устава; проекторешение – ОС извършва промените по предложение на членовете на
сдружението; 5. освобождаване на членовете на
УС от длъжност и отговорност поради изтекъл
мандат и избор на нов УС; проекторешение – ОС
освобождава от длъжност и отговорност членовете
на УС поради изтекъл мандат и избира нов УС
по предложение на членовете на сдружението; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3517
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14. – Управителният съвет на сдружение
„НИОП“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 21.VІ.2010 г. в 17 ч. в
София, бул. Йерусалим 15, офис 302, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на
НИОП за периода януари – декември 2009 г.; 2.
приемане на финансовия отчет за приходите и
разходите на НИОП за периода януари – декември
2009 г.; 3. приемане на проектобюджета на НИОП
за периода януари – декември 2010 г.; 4. избор на
членове на УС; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Поканват се всички членове да участват в общото събрание. Членовете
на сдружението, които не могат да участват в
събранието, на основание чл. 14, ал. 6 от устава
на НИОП могат да упълномощят член на сдружението, който да ги представлява.
3491
18. – Съветът на директорите на Американската търговска камара в България – юридическо
лице с нестопанска цел, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, секция В, алинея 2 от
устава на камарата свиква общо събрание на
членовете на камарата на 23.VI.2010 г. в 18,30 ч.,
в зала „Мусала 1“ на хотел „Хилтън София“, бул.
България 1, София, при следния дневен ред: 1.
преглед и приемане на годишния счетоводен отчет
на проверителя за 2009 г.; 2. промени в устава
на камарата; 3. освобождаване на членове на
съвета на директорите; 4. избор на нови членове
на съвета на директорите; 5. други. Поканват се
всички членове на камарата или техни писмено
упълномощени представители да присъстват на
събранието. Материалите по дневния ред са на
разположение в офиса на камарата: София, Бизнес
парк София, ж.к. Младост 4, сграда 2, ет. 6. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 10, секция В, алинея 7 от устава на камарата
общото събрание ще се проведе същия ден в
19,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3409
53. – Съветът на директорите на „БАКС
99“ – АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството
на 25.VІ.2010 г. в 10 ч. в София, ул. Кривина 5,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2009 г.; проект за решение – ОС
приема доклада за дейността на дружеството
през 2009 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2009 г.; проект за решение – ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2009 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за 2009 г.; 3.
освобождаване от отговорност съвета на директорите за дейността му през 2009 г.; проект за
решение – ОС освобождава от отговорност съвета
на директорите за дейността му през 2009 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2010 г.;
проект за решение – ОС избира предложения от
СД дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2010 г.; 6. разни;
проект за решение – ОС приема направените
предложения. Поканват се всички акционери да
участват в общото събрание.
3518
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19. – Управителният съвет на Съюза на туристическия бизнес – Банско, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ кани членовете на сдружението на общо
събрание на 26.VІ.2010 г. в 16 ч. в хотел „Родина“ – Банско, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на сдружението за 2009 г.; 2.
отчет на КС за 2009 г.; 3. освобождаване на стария
УС и на неговия председател; 4. избор на нов УС
и на председател на УС; 5. освобождаване на КС
и на неговия председател; 6. избор на нов КС и
на председател на КС. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3472
14. – Управителният съвет при СЛР – ЛРД
„Батак“ – гр. Батак, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо отчетно събрание на делегатите си на 20.VІІ.2010 г. в 18,30 ч. в малката зала
на Културния дом в гр. Батак, пл. Освобождение
1, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на дружеството през 2009 г.; 2. отчетен доклад на контролния съвет за 2009 г.; 3.
приемане програма за развитие и стопанисване
на дивечовите запаси за 2010 г.; 4. приемане на
финансов план на дружеството за 2010 г.; 5. разни. Поканват се делегатите на дружеството да
присъстват на събранието.
3502
9. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при ПГЯЕ „Мария С. Кюри“,
Белене, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по инициатива на една трета от членовете на училищното
настоятелство свиква общо събрание на настоятелството на 26.VI.2010 г. в 15,30 ч. в Белене, ул.
България 36, зала 202, при следния дневен ред:
1. отчет за работата на УС; 2. освобождаване
на членове на УН и приемане на нови членове;
3. избор на членове на управителния съвет на
училищното настоятелство. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3480
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Форум гражданско общество“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 30.VІ.2010 г. в 17 ч. във Варна,
ул. Александър Дякович 45, ет. 3, офис 19, при
следния дневен ред: 1. отчет на председателя на
УС; 2. избор на председател на УС; 3. избор на
управителен съвет; 4. промяна в устава на сдружението; 5. други.
3411
16. – Управителният съвет на Плувен клуб
„Белмекен“ – Велинград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.VІ.2010 г. в
18 ч. във Велинград, ул. Цар Иван Асен ІІ № 38
(покрит плувен басейн, залата на клуба), при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад; 2. финансов
отчет; 3. промени в устава; 4. избор на председател
на сдружението; 5. избор на управителен съвет;
6. избор на контролен съвет; 7. други.
3470
1. – Управителният съвет на Дружеството
на писателите – Габрово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
15.VІ.2010 г. в 17 ч. в хоровата зала на НЧ „Априлов – Палаузов“ при следния дневен ред: 1.
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приемане на промени в устава на дружеството; 2.
изслушване и приемане на доклад на ревизионната
комисия; 3. избор на нова ревизионна комисия;
4. избор на нов член на управителния съвет; 5.
приемане на бюджет за 2010 г.; 6. приемане на
план за работата на дружеството до края на 2010 г.
3469
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Трансгранично сътрудничество и развитие“, Златоград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.VІ.2010 г.
в 10 ч. в офиса на сдружението в Златоград,
ул. Беловидово 23, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на сдружението за 2009 г.;
2. отпадане на членове съгласно чл. 13, ал. 3 от
устава на сдружението; 3. промяна в числеността
на състава на управителния съвет; 4. промяна
в състава на управителния съвет; 5. избор на
председател на УС на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3434
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Клуб по бойни спортове „Калиакра“ – Каварна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно-изборно събрание на
сдружението на 20.VІ.2010 г. в 18 ч. в заседателната зала на хотел „Каварна“ в Каварна, ул.
Делфин 8, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчетен доклад за дейността на сдружението;
2. промяна устава на сдружението; 3. приемане
на нови членове на сдружението; 4. избор на управителен съвет; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3534
9. – Управителният съвет на „Сдружение за
възраждане на Клисура“, Клисура, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на акционерите на 14.VI.2010 г. в 9 ч. в гр. Клисура, ул. 20
април 47, област Пловдив, при следния дневен ред:
1. приемане на доклад за дейността на сдружението за 2008 и 2009 г.; проект за решение – ОС
приема доклада за дейността на сдружението за
2008 и 2009 г.; 2. приемане на годишен финансов
отчет на сдружението за 2008 и 2009 г.; проект за
решение – ОС приема годишен финансов отчет на
сдружението за 2008 и 2009 г.; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на УС за дейността
им през 2008 и 2009 г.; проект за решение – ОС
освобождава от отговорност членовете на УС за
дейността им през 2008 и 2009 г.; 4. промени в
броя и състава на управителните органи; проект
за решение – ОС приема предложените промени
в броя и състава на управителните органи; 5.
определяне на ръководител проект на Дневен
център за възрастни хора в гр. Клисура; проект за
решение – ОС приема направеното предложение
за избор на Блага Д. Брайнова за ръководител
проект за Дневен център за възрастни хора в гр.
Клисура; 6. разни. За регистрация и участие в
общото събрание физическите лица акционери
представят документ за самоличност. Правила
за гласуване чрез пълномощник: в случай на
представителство на акционер в общото събрание
е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо
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събрание. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите всеки
работен ден от 10 до 16 ч. на адрес гр. Клисура,
ул. 20 април 47. Регистрацията на акционерите
и упълномощените лица ще се извършва от 7 до
9 ч. на 14.VI.2010 г. на мястото на провеждане
на събранието.
3501
10. – Управителният съвет на сдружение с
дейност в частна полза „Ложа Перперикон 8“,
Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 22.VI.2010 г.
в 17 ч. в залата на бул. България 103, вх. Б,
Кърджали, при следния дневен ред: 1. приемане
план-програма за бъдещата дейност по време
на двегодишния мандат на управителния съвет;
2. вземане решения за членуване в юридическо
лице с нестопанска дейност в частна полза; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3430
14. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Информация и устойчиво
развитие“ – Ловеч, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 21.VІ.2010 г. в 18 ч. в
Ловеч, бул. България 55, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет за
2009 г.; освобождаване от отговорност; 2. вземане на решение за прекратяване на сдружение
„Информация и устойчиво развитие“ и обявяването му в ликвидация. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред са налични на адреса на сдружението всеки
работен ден от 17 до 20 ч.
3468
6. – Управителният съвет на сдружение Туристическо дружество „Златна Панега“, Луковит, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 3.VII.2010 г. в 10 ч. в лекционната зала на Пещерен дом – Карлуково, при
следния дневен ред: 1. отчет на председателя на
УС на сдружението за тригодишната му дейност;
2. приемане на промени в устава; 3. освобождаване на управителния съвет поради изтичане на
мандата; 4. избор на нов управителен съвет и
контролен съвет; 5. други. При липса на кворум
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3535
15. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство „Свети Йоан Екзарх“ при СОУ
„Д. Матевски“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.VІ.2010 г.
в 18,30 ч. в сградата на СОУ „Д. Матевски“ в
Пловдив, ж.к. Тракия, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението; 2. годишен
финансов отчет за 2009 г.; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
3432
45. – Управителният съвет на Училищно
настоятелство при СОУ „Цанко Церковски“,
Полски Тръмбеш, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.VІ.2010 г. в 17 ч.
в СОУ „Цанко Церковски“, Полски Тръмбеш,

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

при следния дневен ред: 1. промяна в адреса
на управление на сдружението; 2. приемане на
промени в устава на сдружението; 3. избор на
нов управителен съвет на сдружението; 4. избор
на представляващ сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно независимо от броя на явилите
се членове.
3438
9. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Карлък“, Смолян, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решение № 4 от 5.ІІІ.2010 г. свиква
общо събрание на 18.VІ.2010 г. в 18 ч. в Смолян
в седалището на дружеството при следния дневен
ред: 1. приемане отчет на УС на дружеството за
дейността му през 2009 г.; 2. приемане отчет за
изпълнение на бюджета за 2009 г. и приемане
на щата и бюджета на дружеството за 2010 г.; 3.
приемане на отчет по чл. 40 ЗЮЛНЦ за представяне в централния регистър; 4. обсъждане и
приемане на промени в устава на дружеството; 5.
обсъждане и приемане на промени в управителния съвет на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3429
10. – Управителният съвет на КИБИ „Тангра 864“, Стара Загора, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 20.VІ.2010 г. в 10 ч. на адрес: Стара Загора,
бул. Славянски 19, вх. А, ет. 3, ап. 8, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на членове на стария
управителен съвет и избор на нови; 2. освобождаване на членове на сдружението и избор на
нови; 3. приемане на нов устав на сдружението;
4. избор на нов представител на сдружението; 5.
промяна на наименованието на сдружението; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
3433
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Център за регионално развитие“, Търговище,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.VІ.2010 г. в 16 ч. в офиса на сдружението в Търговище, ул. Хр. Ботев 2 (партер),
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и
финансовото състояние на сдружението за 2009 г.;
2. одобряване решения на управителния съвет и
разпореждания и заповеди на председателя на
управителния съвет; 3. приемане на насоки и
програма за дейността на сдружението за 2010 г.;
4. приемане на бюджет на сдружението за 2010 г.;
5. освобождаване на членовете на управителния
съвет от отговорност; 6. вземане на решение за
невнесени членски вноски за минали години; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото
място, при същия дневен ред един час по-късно.
3509
9. – Управителният съвет на СНЦ „Щастливци“, Харманли, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на СНЦ „Щастливци“ на
30.VI.2010 г. в 10 ч., в седалището на сдружението в
Харманли, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане годишния отчет на управителния съвет
и баланса на сдружението за календарната 2009 г.;
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2. освобождаване членовете на УС и председателя
на сдружението поради изтичане на мандата; 3.
избор на нов УС и председател на сдружението;
4. отмяна на досега действащия устав и приемане
на нов устав на сдружението; 5. разни.
3471
12. – „Алфа България“ – АД, на основание
чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК уведомява инвеститорите
относно началото на публично предлагане на
15 000 000 акции с емисионна стойност 1 лв. и
с обща емисионна стойност 15 000 000 лв. съгласно Проспект за публично предлагане на
акции с емитент „Алфа България“ – АД, потвърден от КФН с решение № 213-E от 1 април 2010 г.
Емисията акции се издава въз основа на взето
решение от СД на „Алфа България“ – АД, на 27
януари 2010 г. Сегашните акционери на „Алфа
България“ – АД, имат право да запишат акции
от тази емисия, съразмерни на участието си в
капитала на дружеството. За да се осигури правото на акционерите по предходното изречение,
се издават права. В полза на всеки акционер се
издава 1 право. Правата се издават в полза на
акционерите, придобили акции най-късно 7 дни
след по-късната дата между датата на обнародване на съобщението за предлагането в „Държавен вестник“ и публикуването му във в. „Новинар“.
На следващия работен ден ЦД открива сметки
за права на тези лица, като срещу всяка акция
се издава 1 право; 1 право дава възможност за
записване на 300 акции по емисионна стойност
1 лв. Всяко лице, което не е акционер и желае
да запише акции от емисията, може да придобие
права в срока за прехвърляне на правата или при
провеждането на явния аукцион. Всяко лице може
да запише най-малко една акция и най-много
такъв брой, равен на броя на издадените в негова полза или придобити впоследствие права,
умножен по 300. Първи етап на подписката: Началната дата, от която започва да тече срокът за
прехвърляне на правата и записване на акции, е
първият работен ден, следващ изтичането на 7
календарни дни от датата на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ и публикацията му в един ежедневник. В случай че съобщението бъде обнародвано и публикувано на
различни дати, началната дата е първият работен
ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от
настъпването на по-късната от двете дати. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият
работен ден, следващ изтичането на 15 дни считано от началната дата за прехвърляне на права.
Край на първия етап на подписката: Лицата, в
полза на които са издадени права или които са
придобили такива в срока за прехвърляне на
правата, могат да запишат срещу тях съответния
брой акции до изтичането на крайния срок за
прехвърлянето на правата. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в
този срок права се предлагат за продажба на
служебен аукцион, организиран от „БФБ – София“ – АД. Втори етап и край на подписката:
Явен аукцион се организира на 5-ия работен ден
след крайната дата за прехвърляне на правата.
На него се предлагат за продажба всички права,
които не са упражнени и срещу които не са записани акции до изтичане срока за прехвърляне
на правата. Край на втория етап и на подписката:
Лицата, закупили права на организирания от
„БФБ – София“ – АД, явен аукцион, могат да
запишат акции срещу тях до изтичането на 30
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дни от деня, определен като начална дата за
прехвърляне на права и записване на акции. Не
се допуска записване на акции преди посочения
начален и след посочения краен срок. Ред и условия за прехвърляне на правата: Търговията с
права се извършва на неофициалния пазар на
„БФБ – София“ – АД. Лицата, желаещи да продадат притежавани от тях права, трябва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния
посредник, при който са открити сметките им
за права. Лицата, желаещи да закупят права,
трябва да подадат поръчка за покупка до инвестиционния посредник – член на „БФБ – София“ – АД. За придобиване на права по други
способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на правилника на ЦД. На
5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата „Алфа България“ – АД, чрез
упълномощения инвестиционен посредник „Бета
корп“ – АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не
са записани акции, до изтичане на срока за
прехвърляне на правата. „Алфа България“ – АД,
ще разпредели сумата, получена от продажбата
на неупражнените права, намалена с разходите
по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на
правата, се превеждат по специална сметка, открита в ЦД, и не могат да се ползват до вписване на емисията акции в търговския регистър.
Разпределянето на сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със
съдействието на ЦД при условията и по реда на
неговия правилник. В началото на всеки работен
ден по време на подписката ЦД публично оповестява информация за упражнените до края на
предходния работен ден права. Ред и условия за
записване на акции: Записването на акции се
извършва, като за целта притежателите на права
подават заявки по образец до ИП „Бета корп“ – АД,
директно или чрез инвестиционните посредници,
членове на ЦД, при които се водят клиентските
сметки за притежаваните от тях права. Инвестиционните посредници, получили заявки за
записване на акции, са длъжни незабавно да
уведомят ИП „Бета корп“ – АД, за постъпилите
заявки по реда и при условията, предвидени в
правилника на ЦД. Инвеститорите, получили
права по техни лични сметки в ЦД, следва да
заявят прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои подсметки при ИП „Бета
корп“ – АД, или при друг инвестиционен посредник. Записването на акциите се счита действително само ако е направено от лице, в полза на
което са издадени права или което е придобило
права в срока за прехвърляне на права или по
време на явния аукцион до максималния възможен брой акции съгласно посоченото по-горе
съотношение между права и акции и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните
акции, в срока и при условията, посочени подолу. При частично заплащане на емисионната
стойност се считат записани съответният брой
акции, чиято емисионна стойност е изплатена
изцяло. Внасянето на емисионната стойност на
записаните акции се извършва по специална
набирателна сметка с IBAN BG44 FINV 9150 5204
3587 64; BIC FINVBGSF, открита на името на
„Алфа България“ – АД, в „Първа Инвестиционна банка“ – АД. Набирателната сметка трябва
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да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (посочената крайна
дата за записване на акции). Притежателите на
права подават заявки за записване на акции на
адреса на упълномощения инвестиционен посредник – „Бета корп“ – АД: София, пл. България
1, ет. 4, тел./факс: (+359 2) 986 66 83, e-mail адрес:
investmentbanking@beta-corp.com; лице за контакти: Тихомир Каунджев. Заявката за записване
трябва да съдържа трите имена и уникалния
клиентски номер на инвеститора и на неговия
пълномощник при инвестиционния посредник,
а ако такива номера не са присвоени: трите
имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно
фирма/наименование, ЕИК, седалище и адрес
на инвеститора и на неговия представител или
пълномощник, а ако инвеститорът е чуждестранно лице – аналогични идентификационни данни,
включително личен/осигурителен номер за физическо лице и номер на вписване или друг
аналогичен номер на юридическо лице; емитента „Алфа България“ – АД; брой на правата, които се упражняват; брой на записваните акции,
за които се отнася заявката, дата, час и място
на подаване на заявката; подпис на лицето, което подава заявката, или на неговия законен
представител или пълномощник. Инвестиционният посредник, приемащ заявките, има право
да изготвя и изисква попълването на определени
от него форми на заявки както с посоченото,
така и с определено от него допълнително съдържание. В заявката се посочва банкова сметка
на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми, в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка. Юридическите
лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице.
Към писмената заявка се прилагат: удостоверение
за актуално съдебно състояние на заявителите – юридически лица. Чуждестранните юридически лица представят преведени и легализирани
по съответния ред документи; документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. Инвестиционният
посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност; копия от регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация,
заверени от законния представител, респ. пълномощника на юридическото лице; нотариално
заверено изрично пълномощно и документ за
самоличност на пълномощника – при подаване
на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният
посредник задържа за своя архив пълномощното,
както и заверено копие от представения документ
за самоличност. Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ
за самоличност, копие от който се прилага към
заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Съгласно
изискването на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 38 от
2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници при подаване на заявка
за записване на акции лицето трябва да представи доказателства пред инвестиционния посредник,
че е заплатило емисионната стойност на записваните акции. Ако всички акции от емисията
бъдат записани преди крайния срок на подписката, „Алфа България“ – АД, уведомява Комисията за финансов надзор в срок 3 работни дни
(чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК) и предприема необхо-

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

димите действия за вписване на увеличението
на капитала в търговския регистър, а след това – за
регистрация на новата емисия акции в „Централен депозитар“ – АД, в регистъра на КФН и
подава заявление за допускане на емисията за
търговия на „БФБ – София“ – АД. Ако до крайния срок на подписката бъдат записани най-малко 1 000 000 от предлаганите акции, подписката
се счита за успешно приключила и капиталът се
увеличава до размера на записаните и платени
акции. Увеличаването на капитала на „Алфа
България“ – АД, с права изключва възможността за записване на повече от предложените акции
и за конкуренция между заявките. В случай че
условията на подписката не бъдат изпълнени и
същата не приключи успешно, „Алфа България“ – АД, уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на 7 дни след крайния
срок. В деня на уведомлението по предходното
изречение съгласно чл. 89, ал. 4 ЗППЦК емитентът уведомява банката за резултата от подписката и публикува във в. „Новинар“ и в. „Монитор“
покана към лицата, записали акции, и обявява
по местата на подписката условията и реда за
връщане на набраните суми. Набраните суми се
връщат на лицата, записали акции, в срок до
един месец от съобщението заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите се съдържат в поканата към записалите акции лица. Към
датата на обнародване на съобщението проспектът за публично предлагане на акции на „Алфа
България“ – АД, е публикуван и инвеститорите
могат да получат безплатно копие на следните
адреси: в офиса на „Алфа България“ – АД, София, район „Средец“, ул. Георги Сава Раковски
130, е т. 1, а п. 4, и н т ерне т с т ра н и ца w w w.
alphabulgaria.com; тел.: (+359 2) 981 98 95, e-mail
адрес: ird@alphabulgaria.com, лице за контакти:
Димка Кънчева: от 10 до 16 ч. всеки работен ден;
и в офиса на „Бета корп“ – АД, София, 1414, пл.
България 1, ет. 4, тел./факс: (+359 2) 986 66 83,
e-mail адрес: investmentbanking@beta-corp.com;
лице за контакти: Тихомир Каунджев, от 10 до
16 ч. всеки работен ден. Проспектът и допълнителна публична информация за „Алфа България“ – АД, могат да бъдат получени и от публичния регистър на КФН (www.fsc.bg), както и
от „БФБ – София“ АД (www.bse-sofia.bg).
3347
Веселин Иванов Бакърджиев – ликвидатор
на сдру жение с общественополезна дейност
„Спортен клуб по конен спорт Фарин“, Добрич, в
ликвидация, вписано в регистъра за юридически
лица с нестопанска цел при ДОС под № 26, том
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13/149, по ф. д. № 454/2004, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ и чл. 267 ТЗ кани кредиторите на
дружеството да предявят вземанията си.
3494
Дияна Георгиева Видева – ликвидатор на
фондация „Център за работа в Общността – Деметра“, Бургас, в ликвидация по ф. д. № 331/2002
на Бургаския окръжен съд на основание чл. 14
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267 ТЗ кани всички
кредитори на фондацията в 6-месечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“
да предявят вземанията си по регистрирания
адрес на управление на фондацията: Бургас, ул.
Фердинандова 2а.
3440
Йорданка Минчева Вълкова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Информационно
общество – Ямбол“, Ямбол, в ликвидация по
ф.д. № 1069/97 по описа на Ямболския окръжен
съд, на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
3439
Лилия Михайлова Герасимова – ликвидатор на Фондация „Андрей Луканов“, София, в
ликвидация по ф.д. № 15301/1996, на основание
чл. 267 ТЗ и чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
3446
Марио Василев Марков, Марио Иванов Божилов и Бисер Спасов Игнатов – ликвидатори на
„Спортен мото клуб м.тех.мото – М.Т.М.“ – София, в ликвидация по ф. д. № 2995/2003 по опи
са на Софийския градски съд, ФО, 4 състав, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ и чл. 267 ТЗ канят
кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в шестмесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
3490
Пламен Светлозаров Налбантов – ликвидатор
на „Трилит“ – ООД, Пловдив, в ликвидация по
ф.д. № 1041/96, на основание чл. 267 ТЗ и чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на дружеството
да предявят вземанията си на адрес: Пловдив
4004, ул. Георги Икономов 47, вх. Г, в 6-месечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3519
Пламен Светлозаров Налбантов – ликвидатор
на „Валдег“ – ООД, Пловдив, в ликвидация по
ф.д. № 3659/96, на основание чл. 267 ТЗ и чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на дружеството
да предявят вземанията си на адрес: Пловдив
4004, ул. Георги Икономов 47, вх. Г, в 6-месечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3520
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