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ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
предучилищното и училищното образование 
(обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм., бр. 98 и 105 
от 2016 г., бр. 58 и 99 от 2017 г., бр. 24, 92 и 
108 от 2018 г., бр. 24, 42, 100 и 101 от 2019 г. 

и бр. 17 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 8, ал. 1 думите „5-годишна въз-
раст“ се заменят с „4-годишна възраст“.

§ 2. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. (1) Предучилищното образование 

се осъществява от детските градини.
(2) Задължителното предучилищно образо-

вание, освен от детските градини, може да се 
осъществява и от училищата, които могат да 
осигурят условия за това, при условията и по 
реда на държавния образователен стандарт за 
предучилищното образование и на държавния 
образователен стандарт за физическата среда 
и информационното и библиотечното оси-
гуряване на детските градини, училищата и 
центровете за подкрепа за личностно развитие, 
а за децата на 4-годишна възраст – само кога-
то в населеното място няма детска градина.

(3) По решение на кмета на общината за-
дължителното предучилищно образование се 
осъществява само от детски градини.“

§ 3. В глава пета, раздел III се създава 
чл. 68а:

„Чл. 68а. Когато поради извънредни обстоя-
телства присъствието във формите на педаго-
гическо взаимодействие в детските градини 
и групите за задължително предучилищно 
образование в училищата е преустановено, 
след заповед на министъра на образованието 
и науката педагогическото взаимодействие се 
осъществява, доколкото и ако е възможно, от 
разстояние в електронна среда чрез използ-
ване на средствата на информационните и 
комуникационните технологии и с участието 
на родителите.“

§ 4. В чл. 105 се създава ал. 6:
„(6) Когато поради извънредни обстоятел-

ства присъственият образователен процес в 
училището е преустановен, както и в случаите 
по ал. 1, 3 и 5, дните са учебни, ако са съз-
дадени условия за обучение на учениците от 
разстояние в електронна среда при условията 
и по реда на чл. 115а, ал. 1, 4 и 5.“

§ 5. Създава се чл. 115а:
„Чл. 115а. (1) Когато поради извънредни 

обстоятелства присъственият образователен 
процес в училището е преустановен, както и в 
случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5, с изключение 
на обявяването на ден за честване на празни-
ка на общината, след заповед на министъра 
на образованието и науката обучението на 
учениците, записани в дневна, вечерна, за-
дочна, индивидуална и комбинирана форма 
на обучение и в дуална система на обучение, 
се осъществява, доколкото и ако е възможно, 
от разстояние в електронна среда чрез из-
ползване на средствата на информационните 
и комуникационните технологии.

(2) В иновативни училища като елемент 
на иновация по отношение на организацията, 
свързана с подобряване на качеството и с 
повишаване на резултатите от обучението, се 
допуска присъственото обучение в училището 
за учениците от V до XII клас в дневна, ве-
черна, комбинирана или задочна форма, както 
и по чл. 108, ал. 5, т. 1 да бъде съчетано със 
синхронно обучение от разстояние в елек-
тронна среда, но за не повече от 20 на сто от 
задължителните и/или избираемите учебни 
часове по един или повече учебни предмети, 
за които това е приложимо.

(3) По избор на ученика при условията на 
чл. 12, ал. 2 и след заповед на директора на 
училището, при наличие на необходимите 
технически и технологични средства, обучение 
от разстояние в електронна среда за не повече 
от 30 учебни дни може да се осъществява и за 
ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, 
индивидуална или комбинирана форма на обу-
чение, както и в дуална система на обучение, 
който по здравословни или други уважителни 
причини, удостоверени с документ, не може 
да посещава училище.

(4) При обявена извънредна епидемична 
обстановка, когато присъственият образова-
телен процес в училището не е преустановен, 
при наличие на необходимите технически и 
технологични средства, обучението в днев-
на, индивидуална или комбинирана форма 
от разстояние в електронна среда може да 
се извършва за отделен ученик за повече от  
30 учебни дни до края на извънредната епи-
демична обстановка:

1. ако поради здравословни причини, 
удостоверени с медицински документ, при-
съствието на ученика в училище поставя в 
риск живота или здравето му;
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2. ако поради здравословни причини, 
удостоверени с медицински документ, при-
съствието на ученика в училище поставя в 
риск живота или здравето на лица, с които 
той живее на един адрес;

3. по избор на ученика или родителя при 
условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение 
на началника на регионалното управление 
на образованието.

(5) В случаите по ал. 4, т. 1 – 3, когато 
училището не може да осигури провеждането 
на дистанционни учебни часове, възможности 
за обучение от разстояние в електронна среда 
могат да се предоставят от друго, определено 
от регионалното управление на образованието 
училище, което предлага такова обучение или 
организира дистанционна форма на обучение.

(6) Обучението от разстояние в електронна 
среда включва дистанционни учебни часове, 
самоподготовка, текуща обратна връзка за 
резултатите от обучението и оценяване.

(7) Обучението от разстояние в електронна 
среда се извършва от учителите в рамките на 
уговорената продължителност на работното 
им време, като изпълнението на нормата 
преподавателска работа се урежда в държав-
ния образователен стандарт за нормирането 
и заплащането на труда.“

§ 6. В чл. 116, ал. 1 след думите „както 
и“ се добавя „обучението от разстояние в 
електронна среда и“.

§ 7. В чл. 177 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 2, изречение второ накрая се по-
ставя запетая и се добавя „а при необходимост 
от разширяване на общата и допълнителната 
подкрепа, която се осигурява в детските гра-
дини, училищата и центровете за подкрепа 
за личностно развитие, и в зависимост от 
спецификата на дейностите – и от разстоя-
ние в електронна среда чрез използване на 
средствата на информационните и комуника-
ционните технологии“.

2. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Когато поради извънредни обстоятел-

ства присъственият образователен процес в 
училището е преустановен, както и в случа-
ите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5, с изключение на 
обявяването на ден за честване на празника 
на общината, след заповед на министъра на 
образованието и науката подкрепата за лич-
ностно развитие на децата и учениците в за-
висимост от спецификата си се осъществява, 
доколкото и ако е възможно, от разстояние 
в електронна среда.

(4) Подкрепата за личностно развитие може 
да се осъществява от разстояние в електрон-
на среда и в случаите по чл. 115а, ал. 3, при 
условията на чл. 12, ал. 2 и след заповед на 
директора на институцията.

(5) Подкрепата за личностно развитие от 
разстояние в електронна среда се извършва 
от педагогическите специалисти в рамките на 
уговорената продължителност на работното 
им време.“

§ 8. В чл. 283 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 10:
„10. подпомагане на заплащането на дъл-

жимите от родителите такси за дейностите 
по хранене на децата в задължителното пред-
училищно образование, извън финансираното 
от държавата;“

б) създава се т. 11:
„11. компенсиране на разходите за отглеж-

дане и обучение на деца, които не са приети 
поради липса на места за предучилищно 
образование в държавни и общински детски 
градини и училища;“

в) досегашната т. 10 става т. 12.
2. В ал. 7 думите „дейностите по ал. 1, т. 5, 

6 и 10“ се заменят с „дейностите по ал. 1, 
т. 5, 6 и 12“.

3. В ал. 8 след думите „Условията и редът 
за“ се добавя „предоставяне и“.

4. Създават се ал. 9 – 15:
„(9) Държавата подпомага заплащането на 

такси, дължими от родителите за дейности-
те по хранене на децата в задължителното 
пред училищно образование, осъществявано 
от държавните и общинските детски градини 
и училища, извън финансираното от държа-
вата. Средствата от държавния бюджет за 
подпомагане на заплащането на дължими от 
родителите такси се предоставят по бюджета 
на съответния първостепенен разпоредител 
с бюджет.

(10) Условията и редът за пълно и/или 
частично подпомагане на заплащането на 
дължими от родителите такси за дейностите 
по хранене на децата в задължителното пред-
училищно образование, извън финансираното 
от държавата, се определят със:

1. наредбите по чл. 9 от Закона за мест-
ните данъци и такси – за общинските детски 
градини и училища;

2. акта по чл. 298, ал. 3, т. 2 – за държав-
ните детски градини и училища.

(11) Първостепенният разпоредител с 
бюджет е длъжен да осигури пълно подпо-
магане на заплащането на такси, дължими 
от родителите за дейностите по хранене на 
децата в задължителното предучилищно 
образование, с не по-малко от 50 на сто от 
средствата по ал. 9.

(12) Държавата предоставя средства за 
родителите на деца от тригодишна възраст 
до постъпването им в I клас за компенсиране 
на разходите, пряко свързани с отглеждането 
и обучението им, когато:

1. детето не е прието за съответната учеб-
на година поради липса на свободни места 
за целодневна или полудневна организация 
на предучилищното образование в държавна 
или общинска детска градина или училище, 
за които е кандидатствало, и

2. не е предложено от общината по место-
живеене на детето друго равностойно място 
в общинска детска градина или училище.
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(13) Месечният размер на средствата по 
ал. 12 за едно дете не може да надвишава 
средния месечен размер на средствата от 
държавния бюджет за издръжката на дете в 
предучилищното образование в общинските 
и държавните детски градини и училища 
за съответната календарна година, който се 
определя със заповед на министъра на обра-
зованието и науката. Заповедта се публикува 
на интернет страницата на Министерството 
на образованието и науката.

(14) Средствата по ал. 12 се изплащат на 
родителя в размер на действително извър-
шените разходи за отглеждане и обучение 
за всеки месец, но не повече от размера по 
ал. 13. Средствата се изплащат до приемането 
на детето в държавна или общинска детска 
градина или училище. 

(15) Условията и редът за предоставяне и 
изплащане на средствата по ал. 12 се определят 
с наредба на Министерския съвет.“

§ 9. В чл. 304 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При закриване на държавно или об-

щинско училище, детска градина или център 
за подкрепа за личностно развитие имотите 
и вещите по ал. 1 преминават в собственост 
на училището, детската градина или центъра 
за подкрепа за личностно развитие, опреде-
лени за правоприемник на имуществото по 
чл. 322, ал. 1, т. 4.“

§ 10. В чл. 308 се създава ал. 4:
„(4) Директорът и заместник-директорите 

на училището, детската градина или центъра 
за подкрепа за личностно развитие не може да 
бъдат членове на органите за управление на 
настоятелството, докато заемат съответната 
длъжност, но може да участват в заседанията 
им със съвещателен глас.“

§ 11. В чл. 309 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Създава се ал. 1:
„(1) Основна цел на настоятелствата е под-

помагане, подкрепа и съдействие за развитие 
на детската градина, училището или центъра 
за подкрепа за личностно развитие.“

2. Досегашният текст става ал. 2.
§ 12. В глава седемнадесета се създават 

чл. 309а, 309б и 309в:
„Чл. 309а. Настоятелствата може да раз-

ходват приходите от имуществото си, вклю-
чително приходите от земеделски земи, само 
за дейности, насочени към постигане на 
основната си цел по чл. 309, ал. 1, и в полза 
на детската градина, училището или центъра 
за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 309б. (1) Министърът на образованието 
и науката и оправомощени от него длъжностни 
лица, както и регионалните управления на 
образованието осъществяват контрол върху 
настоятелствата за спазване на разпоредбите 
на този закон и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му.

(2) Органите по ал. 1 извършват проверки 
върху дейността на настоятелствата и имат 
право:

1. на свободен достъп до всички дейности 
и до всички документи на настоятелството;

2. да изискват в определени от тях сроко-
ве справки, заверени копия от документи и 
друга информация във връзка с извършването 
на проверките, включително на електронен 
носител.

(3) Органите за управление и всички 
служители на настоятелството са длъжни да 
оказват съдействие на органите по ал. 1 при 
осъществяване на правомощията им и да оси-
гуряват подходящи помещения и технически 
средства за извършване на проверките.

(4) При констатирани нарушения органи-
те по ал. 1 дават задължителни указания за 
отстраняването им.

Чл. 309в. (1) Имуществото, останало след 
удовлетворението на кредиторите при лик-
видация на настоятелството, се предоставя 
при условията на чл. 44, ал. 1 от Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел 
на детската градина, на училището или на 
центъра за подкрепа за личностно развитие, 
а в случаите по чл. 306, ал. 3 – на детската 
градина, на училището или съответно на 
центъра за подкрепа за личностно развитие, 
определени от министъра на образованието 
и науката, след съгласуване с началника 
на съответното регионално управление на 
образованието.

(2) В случаите по ал. 1, ако детската гра-
дина, училището или центърът за подкрепа 
за личностно развитие са преобразувани, 
имуществото на настоятелството се предос-
тавя на детската градина, на училището, съ-
ответно на центъра за подкрепа за личностно 
развитие – правоприемник, а в случаите на 
разделяне – на правоприемника, определен 
от министъра на образованието и науката, 
след съгласуване с началника на съответното 
регионално управление на образованието.

(3) В случаите по ал. 1, ако детската гра-
дина, училището или центърът за подкрепа за 
личностно развитие са закрити, имуществото 
на настоятелството се предоставя на детската 
градина, на училището или на центъра за 
подкрепа за личностно развитиe – право-
приемник на имуществото по чл. 322, ал. 1, 
т. 4, или ако няма такъв – на детска гради-
на, на училище или съответно на център за 
подкрепа за личностно развитиe, определен 
от министъра на образованието и науката, 
след съгласуване с началника на съответното 
регионално управление на образованието.“

§ 13. В чл. 322, ал. 1, т. 4 след думата 
„имуществото“ се поставя запетая и се до-
бавя „както и определяне на детска градина, 
училище, съответно център за подкрепа за 
личностно развитие – правоприемник на иму-
ществото – собственост на закритата детска 
градина, училище или център за подкрепа за 
личностно развитие“.
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§ 14. В § 1 от допълнителните разпоредби 
се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 10:
„10. „Извършване на подкрепа за личностно 

развитие от разстояние в електронна среда“ 
е извършването на някоя от дейностите за 
подкрепа за личностно развитие чрез из-
ползване на средствата на информационните 
и комуникационните технологии, тъй като 
педагогическият специалист и децата или 
учениците не се намират физически на едно 
и също място.“

2. Досегашната т. 10 става т. 11.
3. Досегашната т. 11 става т. 12 и в нея в 

изречение второ накрая се добавя „в т.ч. в 
синхронно обучение от разстояние в елек-
тронна среда“.

4. Досегашните т. 12, 13, 14 и 15 стават 
съответно т. 13, 14, 15 и 16.

5. Създава се нова т. 17:
„17. „Обучение от разстояние в електронна 

среда“ е обучение, което се осъществява чрез 
използване на средствата на информационните 
и комуникационните технологии, тъй като 
обучаващият и обучаемите не се намират 
физически на едно и също място.“

6. Досегашните т. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25 и 26 стават съответно т. 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28.

7. Създават се нови т. 29 и 30:
„29. „Синхронно обучение от разстояние в 

електронна среда“ е обучение от разстояние в 
електронна среда, при което обучаващият и 
обучаемите взаимодействат в реално време, 
едновременно, присъствено, чрез визуален 
контакт през електронна платформа.

30. „Синхронно извършване на подкрепа за 
личностно развитие от разстояние в електрон-
на среда“ е извършване на подкрепа за лич-
ностно развитие от разстояние в електронна 
среда, при което педагогическият специалист 
и децата или учениците взаимодействат в ре-
ално време, едновременно, присъствено, чрез 
визуален контакт през електронна платформа.“

8. Досегашните т. 27, 28, 29, 30 и 31 стават 
съответно т. 31, 32, 33, 34 и 35.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. През учебната 2020 – 2021 г. обучени-

ето по чл. 115а, ал. 4 и 5 може да се извършва 
независимо дали е обявена извънредна епи-
демична обстановка.

§ 16. В срок до началото на учебната 
2023 – 2024 г. общините създават необходи-
мите условия за осъществяване на задъл-
жителното предучилищно образование по 
чл. 8, ал. 1 на децата на 4-годишна възраст 
в съответствие с изискванията на този закон 
и подзаконовите актове по прилагането му.

§ 17. В срока по § 16 разпоредбата на чл. 8, 
ал. 1 се прилага за децата, които навършват 
4-годишна възраст в съответната календарна 
година, само в населените места и общините, 

които са осигурили условията за осъществяване 
на задължителното предучилищно образование 
в съответствие с изискванията на държавния 
образователен стандарт за предучилищното 
образование и на държавния образователен 
стандарт за физическата среда и информа-
ционното и библиотечното осигуряване на 
детските градини, училищата и центровете за 
подкрепа за личностно развитие, след решение 
на съответния общински съвет, при съгласуване 
с мнението на родителите или настойниците 
им и с възможност за максимално включване 
в задължителното предучилищно образование 
на децата, навършили 4-годишна възраст.

§ 18. Министерският съвет приема наред-
бата по чл. 283, ал. 15 в срок до три месеца 
от обнародването на този закон.

§ 19. Параграф 8, т. 1, буква „б“ и т. 4 
относно ал. 12, 13, 14 и 15 влизат в сила от 
1 януари 2021 г.

Законът е приет от 44-то Народно събра-
ние на 9 септември 2020 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева

6831

УКАЗ № 186
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за ратифициране на Доброволното 
споразу мение за гаранция съгласно чл. 11 от 
Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE –  
Европейски инструмент за временна подкрепа 
с цел смекчаване на рисковете от безработица 
при извънредни обстоятелства вследствие на 
избухването на COVID-19, между Европейска-
та комисия и Република България, приет от  
44-то Народно събрание на 9 септември 2020 г.

Издаден в София на 15 септември 2020 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Десислава Ахладова

ЗАКОН
за ратифициране на Доброволното споразу
мение за гаранция съгласно чл. 11 от Регла
мент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE – Евро
пейски инструмент за временна подкрепа с 
цел смекчаване на рисковете от безработица 
при извънредни обстоятелства вследствие на 
избухването на COVID19, между Европейската 

комисия и Република България

Член единствен. Ратифицира Добровол-
ното споразумение за гаранция съгласно 
чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета 
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SURE – Европейски инструмент за временна 
подкрепа с цел смекчаване на рисковете от 
безработица при извънредни обстоятелства 
вследствие на избухването на COVID-19, 
между Европейската комисия и Република 
България, подписано за Република България 
на 8 юли 2020 г. и за Европейската комисия 
на 15 юли 2020 г.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила 

от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събра-
ние на 9 септември 2020 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: 
Емил Христов

6801

УКАЗ № 187
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изпълнение на Регламент (ЕС) 
2019/125 на Европейския парламент и на Съ-
вета от 16 януари 2019 г. относно търговията 
с някои стоки, които биха могли да бъдат 
използвани с цел изпълнение на смъртно нака-
зание, изтезания или други форми на жестоко, 
нечовешко или унизително отношение или 
наказание, приет от 44-то Народно събрание на  
10 септември 2020 г.

Издаден в София на 15 септември 2020 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Десислава Ахладова

ЗАКОН
за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 
на Европейския парламент и на Съвета от 
16 януари 2019 г. относно търговията с някои 
стоки, които биха могли да бъдат използвани 
с цел изпълнение на смъртно наказание, изте
зания или други форми на жестоко, нечовешко 
или унизително отношение или наказание

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Този закон урежда търговията с 
трети държави със стоки, които биха могли 
да бъдат използвани с цел изпълнение на 
смъртно наказание или с цел изтезания или 
други форми на жестоко, нечовешко или 
унизително отношение или наказание, както 
и предоставянето на брокерски услуги, тех-
ническа помощ, обучение и реклама, свър-
зани с такива стоки, съгласно изискванията 

на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. 
относно търговията с някои стоки, които 
биха могли да бъдат използвани с цел из-
пълнение на смъртно наказание, изтезания 
или други форми на жестоко, нечовешко или 
унизително отношение или наказание (OB, L 
30/1 от 31 януари 2019 г.), наричан по-нататък 
„Регламент (ЕС) 2019/125“.

Чл. 2. (1) Разрешения за износ, внос и 
транзит на стоките, посочени в Приложение II 
на Регламент (ЕС) 2019/125, и за оказване на 
техническа помощ, свързана с тези стоки, 
както и разрешения за износ, транзит и пре-
доставяне на брокерски услуги на стоките, 
посочени в приложения III и IV на Регламент 
(ЕС) 2019/125, и за оказване на техническа 
помощ, свързана с тези стоки, се издават от 
министъра на икономиката или от оправо-
мощени от него длъжностни лица.

(2) Разрешения за износ, внос и транзит 
на стоките, посочени в Приложение II на 
Регламент (ЕС) 2019/125, и за оказване на 
техническа помощ, свързана с тези стоки, се 
издават само в случаите по чл. 3, параграф 2, 
чл. 4, параграф 2, чл. 5, параграф 2 и чл. 8 от 
Регламент (ЕС) 2019/125.

Г л а в а  в т о р а

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗНОС, ВНОС, ТРАНЗИТ, 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БРОКЕРСКИ УСЛУ-
ГИ И ЗА ОКАЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА 

ПОМОЩ

Раздел I
Издаване на разрешение

Чл. 3. (1) Разрешението за износ може да 
е индивидуално разрешение за износ, общо 
разрешение за износ или генерално разрешение 
на Съюза за износ, съгласно определенията в 
Регламент (ЕС) 2019/125.

(2) За определени видове износ, установени 
в Приложение V на Регламент (ЕС) 2019/125, 
се прилага генерално разрешение на Съюза за 
износ съгласно чл. 20, параграф 1 от рег ламента.

Чл. 4. (1) Лицата, които кандидатстват за 
индивидуално или за общо разрешение за 
износ, подават до министъра на икономиката 
следните документи:

1. попълнено заявление по образец;
2. попълнен формуляр по образец съгласно 

Приложение VII на Регламент (ЕС) 2019/125 
в три екземпляра;

3. копие на документ, удостоверяващ тех-
ническите характеристики, функционалното 
предназначение, качествения и количествения 
състав на стоката;

4. нотариално заверено копиe на разрешение 
за внос и/или документ от крайния потребител, 
удостоверяващ крайната употреба на стоките, 
съгласно чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
2019/125, заверен от компетентен орган на 
държавата на крайния потребител;
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5. копие на документ, потвърждаващ вън-
шнотърговските отношения между участници-
те в сделката (договор или поръчка), както и на 
документ, удостоверяващ участието в сделката 
на други лица, различни от чуждестранния 
вносител и/или краен потребител; докумен-
тът трябва да включва страните по сделката, 
описание и количество на стоката, условия 
на доставка, стойност и срок за изпълнение;

6. документ за платена държавна такса.
(2) При подаване на заявление за общо 

разрешение за износ заявителят представя 
освен документите по ал. 1, и документи, 
удостоверяващи, че за предходната година е 
извършил и/или ще извърши през следващата 
година на базата на договорни отношения не 
по-малко от 10 износа на стоките, които са 
описани в заявлението, за всеки от посочените 
в него получатели. Издаденото разрешение е 
със срок на валидност до две години, който 
може да бъде продължен еднократно за срок 
до една година.

Чл. 5. Лицата, които кандидатстват за 
разрешение за внос, подават до министъра 
на икономиката следните документи:

1. попълнено заявление по образец;
2. попълнен формуляр по образец съгласно 

Приложение VII на Регламент (ЕС) 2019/125 
в три екземпляра;

3. копие на документ, удостоверяващ тех-
ническите характеристики, функционалното 
предназначение, качествения и количествения 
състав на стоката;

4. документ, доказващ крайната употреба, 
съгласно чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
2019/125;

5. декларация от крайния потребител, че 
внесените стоки няма да бъдат реекспорти-
рани или трансферирани без разрешението 
на министъра на икономиката и че ще бъдат 
използвани при спазване на действащото 
българско законодателство;

6. копие на документ, потвърждаващ вън-
шнотърговските отношения между участни-
ците в сделката (договор, проформа фактура, 
фактура), както и на документ, удостоверяващ 
участието в сделката на други лица, различ-
ни от чуждестранния износител; документът 
трябва да включва страните по сделката, 
описание и количество на стоката, условия 
на доставка, стойност и срок за изпълнение;

7. документ за платена държавна такса.
Чл. 6. (1) Лицата, които кандидатстват 

за разрешение за транзит (износителят или 
вносителят, или крайният потребител или 
упълномощено от един от тях лице), пода-
ват до министъра на икономиката следните 
документи:

1. попълнено заявление по образец;
2. попълнен формуляр по образец съгласно 

Приложение VII на Регламент (ЕС) 2019/125 
в три екземпляра;

3. копие на документ, удостоверяващ тех-
ническите характеристики, функционалното 

предназначение, качествения и количествения 
състав на стоката;

4. копие на сертификат за краен потребител, 
издаден от компетентен орган на държавата 
на крайния потребител, и/или документ от 
крайния потребител, удостоверяващ крайната 
употреба на стоките, съгласно чл. 5, пара-
граф 2 от Регламент (ЕС) 2019/125, заверен от 
компетентен орган на държавата на крайния 
потребител;

5. нотариално заверено копие на разрешение 
за износ или копие на документ, удостоверяващ 
правото му да извършва съответната дейност;

6. копие на документ, потвърждаващ вън-
шнотърговските отношения между участни-
ците в сделката (договор, проформа фактура, 
фактура), както и на документ, удостоверяващ 
участието в сделката на други лица, различ-
ни от чуждестранния износител; документът 
трябва да включва страните по сделката, 
описание и количество на стоката, условия 
на доставка, стойност и срок за изпълнение;

7. пълномощно – при упълномощаване;
8. документ за платена държавна такса.
(2) Разрешението е валидно при условията 

и до изтичането на срока, посочен в него, но 
за не повече от 30 дни, считано от датата на 
въвеждането на стоката на територията на 
Република България.

Чл. 7. (1) Лицата, които кандидатстват за 
индивидуално или за общо разрешение за 
предоставяне на брокерски услуги, подават 
до министъра на икономиката следните до-
кументи:

1. попълнено заявление по образец;
2. попълнен формуляр по образец съгласно 

Приложение VIII на Регламент (ЕС) 2019/125 
в три екземпляра;

3. копие на документ, удостоверяващ тех-
ническите характеристики, функционалното 
предназначение, качествения и количествения 
състав на стоката;

4. документ, доказващ крайната употреба, 
заверен от компетентен орган на държавата 
на крайния потребител;

5. копие на документ, потвърждаващ вън-
шнотърговските отношения между участни-
ците в сделката (договор, проформа фактура, 
фактура), както и на документ, удостоверяващ 
участието в сделката на други лица, различ-
ни от чуждестранния износител; документът 
трябва да включва страните по сделката, 
описание и количество на стоката, условия 
на доставка, стойност и срок за изпълнение;

6. документ за платена държавна такса.
(2) При подаване на заявление за общо 

разрешение за предоставяне на брокерски 
услуги заявителят представя освен докумен-
тите по ал. 1, и документи, удостоверяващи, 
че за предходната година е извършил и/или 
ще извърши през следващата година на ба-
зата на договорни отношения не по-малко от  
10 брокерски услуги със стоките, които са 
описани в заявлението, за всеки от посочените 
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в него получатели. Издаденото разрешение е 
със срок на валидност до две години, който 
може да бъде продължен еднократно за срок 
до една година.

Чл. 8. (1) Лицата, които кандидатстват за 
разрешение за оказване на техническа по-
мощ, подават до министъра на икономиката 
следните документи:

1. попълнено заявление по образец;
2. попълнен формуляр по образец съгласно 

Приложение IX на Регламент (ЕС) 2019/125 
в три екземпляра;

3. копие на документ, потвърждаващ вън-
шнотърговските отношения между участни-
ците в сделката и необходимостта от оказване 
на техническа помощ;

4. документ за платена държавна такса.
(2) В случаите по чл. 3, параграф 2 и 

чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/125 
заявителят представя освен документите по 
ал. 1, и копие на документ, удостоверяващ 
че в държавата, в която ще бъде оказана 
техническата помощ, стоките ще бъдат или 
са използвани изключително за целите на 
излагането им в музей с оглед на тяхната 
историческа стойност.

Чл. 9. Документите на чужд език се пред-
ставят придружени със заверен превод на 
български език, който съдържа трите имена 
на лицето, извършило превода, длъжност и 
месторабота, и чуждия език, от който е из-
вършен преводът.

Чл. 10. (1) Разрешенията по чл. 4, 5, 6, 7 
и 8 се издават в 15-дневен срок от получа-
ване на документите в Министерството на 
икономиката.

(2) В 5-дневен срок от издаване на разре-
шението органът по чл. 2 уведомява писмено 
заявителя.

(3) При констатиране на нередовност в 
представените документи в 5-дневен срок от 
датата на получаване на документите органът 
по чл. 2 уведомява писмено заявителя да я 
отстрани, като дава указания за отстраня-
ването є.

(4) В 15-дневен срок от датата на получа-
ване на уведомлението заявителят е длъжен 
да отстрани нередовността. Срокът по ал. 1 
спира да тече от датата на изпращане на уве-
домлението до заявителя и се възобновява от 
датата на постъпване на документите, с които 
нередовността е отстранена.

(5) Издадените индивидуални разрешения 
по ал. 1 са със срок на валидност до 6 ме-
сеца от издаването им, който може да бъде 
продължен еднократно за срок до 6 месеца.

(6) Ако разрешена сделка не бъде изпъл-
нена в срока на издадено разрешение, не по-
късно от 15 дни преди изтичането на срока 
заявителят може да поиска продължаването 
му с мотивирано заявление, съдържащо ин-
формация за неизпълнената част от сделката, 

и декларация, че не е настъпило изменение 
в условията, при които разрешението е било 
издадено.

(7) Разрешението се издава в три екзем-
пляра. Първият екземпляр се предоставя 
на заявителя, а другите два се съхраняват в 
Министерството на икономиката.

(8) Разрешението може да бъде използвано 
само от лицето, на което е издадено.

(9) Органът по чл. 2 има право да изиск-
ва допълнителна информация, свързана със 
сделката, както и становища от експерти по 
въпроси, за които се изискват специализи-
рани знания.

Чл. 11. (1) При подаване на заявление за 
издаване на разрешение, за изменение на 
разрешение или за продължаване срока на 
валидност на издадено разрешение се събират 
такси в размер, определен с тарифа, одобрена 
от Министерския съвет.

(2) Приходите от таксите по този закон 
постъпват по бюджета на Министерството 
на икономиката.

Раздел II
Отказ за издаване на разрешение

Чл. 12. (1) Органът по чл. 2 с мотивирана 
заповед отказва да издаде разрешение, когато:

1. не е представен документ по чл. 4, 5, 6, 
7 и 8 или някой от представените документи 
не отговаря на изискванията;

2. дейността противоречи на критериите за 
издаване на разрешение, посочени в Регламент 
(ЕС) 2019/125;

3. при разглеждането на документите е 
установено несъответствие между заявените 
и действителните обстоятелства.

(2) В срок до три работни дни от издава-
нето на заповедта по ал. 1 органът по чл. 2 
я изпраща на заявителя. 

(3) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по 
реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III
Спиране на действието, отнемане и изменение 

на издадено разрешение

Чл. 13. (1) Органът по чл. 2 с мотивирана 
заповед спира действието на издадено разре-
шение за срок до 60 дни при:

1. промяна на нормативните изисквания, 
свързани с разрешението;

2. промени в обстоятелствата, при които 
е издадено разрешението.

(2) В срок до три работни дни от издава-
не на заповедта по ал. 1 органът по чл. 2 я 
изпраща на заявителя.

(3) След получаване на заповедта лицето, 
на което е издадено разрешението, е длъжно 
да преустанови дейностите по него и неза-
бавно да върне оригинала на разрешението 
в Министерството на икономиката.
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(4) Разрешение, чието действие е спряно, 
може да бъде възстановено преди срока по 
ал. 1 при отпадане на основанията за спиране 
на действието му.

(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва 
по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс.

Чл. 14. (1) Органът по чл. 2 с мотивирана 
заповед отнема издадено разрешение, когато:

1. дейността, която се извършва, не съот-
ветства на условията, определени в издаденото 
разрешение;

2. заявителят е представил неистински доку-
менти или неверни данни, които са послужили 
като основание за издаване на разрешението;

3. дейностите по разрешението засягат 
съществени интереси на Република България 
в областта на сигурността или са налице съ-
ображения за опазване на обществения ред.

(2) В срок до три работни дни от издава-
не на заповедта по ал. 1 органът по чл. 2 я 
изпраща на заявителя.

(3) След получаване на заповедта лицето, 
на което е издадено разрешението, е длъжно 
да преустанови дейностите по него и неза-
бавно да върне оригинала на разрешението 
в Министерството на икономиката.

(4) При отнемане по ал. 1 лицето няма 
право да кандидатства за издаване на ново 
разрешение за срок три месеца от датата на 
отнемането му.

(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва 
по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс.

Чл. 15. (1) Издадено разрешение може да 
бъде изменено от органа по чл. 2 след полу-
чаване на писмено заявление от заявителя.

(2) Заявлението за изменение се подава в 
7-дневен срок от настъпването на промяна в 
декларираните в заявлението обстоятелства, 
при които е издадено разрешението.

(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат 
документи, удостоверяващи настъпването на 
промени в обстоятелствата.

(4) Издаването на изменено разрешение се 
извършва по реда на чл. 10.

(5) Органът по чл. 2 с мотивирана заповед 
отказва издаването на изменено разрешение, 
когато са налице условията по чл. 12, ал. 1 
или документите по ал. 3 не удостоверяват 
настъпването на промени в обстоятелствата.

(6) В срок до три работни дни от издава-
не на заповедта по ал. 5 органът по чл. 2 я 
изпраща на заявителя.

(7) Заповедта по ал. 5 може да се обжалва по 
реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Г л а в а  т р е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА

Чл. 16. Лицата, които извършват дейности 
по Регламент (ЕС) 2019/125, са длъжни:

1. да върнат в Министерството на иконо-
миката оригинала на разрешението за износ, 
внос, транзит, предоставяне на брокерски 

услуги и за оказване на техническа помощ 
незабавно след получаване на заповедта за 
отнемане или за спиране на действието на 
разрешението и в 15-дневен срок след изпъл-
нението на сделката или след изтичането на 
срока на валидността му;

2. след осъществяване на износ да пре-
доставят в Министерството на икономиката 
удостоверение за осъществена доставка или 
еквивалентен документ, издадени от компе-
тентен орган на държавата на крайния потре-
бител, в тримесечен срок от доставянето на 
стоките в държавата на крайния потребител;

3. когато според националното законода-
телство на държавата на крайния потребител 
не се издава документ по т. 2, да представят 
в Министерството на икономиката писмена 
декларация от крайния потребител, удостове-
ряваща доставянето на стоките в държавата 
на крайния потребител;

4. да съхраняват за срок, не по-кратък от 5 го-
дини, търговските и транспортните документи 
и информацията, свързана с осъществяването 
на съответната дейност, съдържащи данни за:

а) вида на стоките и съответната им иден-
тификация;

б) количеството на стоките;
в) името и адреса на износителя и на 

получателя;
г) крайния потребител и крайната употреба 

на стоките;
5. да оказват съдействие при извършване 

на проверки от контролните органи по чл. 17, 
ал. 1, както и да им предоставят в определе-
ните срокове информацията и документите, 
изисквани по този закон;

6. да информират писмено органа по чл. 2 
за всяка промяна в обстоятелствата, при които 
е издадено разрешението, в 7-дневен срок от 
настъпването є.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО  
НА ЗАКОНА

Чл. 17. (1) Контролът по изпълнението 
на този закон се извършва от министъра 
на икономиката и от директора на Агенция 
„Митници“ или от оправомощени от тях 
длъжностни лица.

(2) Контролът включва проверки преди и 
след издаване на разрешение по този закон.

(3) При извършване на контрола органите 
по ал. 1 могат:

1. да изискват от лицата, осъществяващи 
дейности по този закон, информацията и 
данните, необходими за провеждането на 
контрола;

2. да изискват при необходимост становище 
на други държавни органи;

3. да посещават зоните за граничен кон-
трол и местата за съхраняване на стоки под 
митнически надзор на територията на Репуб-
лика България;
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4. да имат достъп до помещенията на лица, 
участващи в дейности по този закон;

5. да отправят искания до компетентните 
органи на други държави за предоставяне на 
информацията, необходима за провеждането 
на контрол;

6. да предоставят информация, свързана 
с упражняването на контрола, в отговор на 
искания от други държави и международни 
организации в съответствие с поети от Репуб-
лика България международни задължения.

(4) Контролните органи са длъжни да не 
разгласяват служебната и търговската тайна, 
станала им известна във връзка с извършва-
ните проверки, освен когато това се налага 
по силата на международни задължения на 
Република България.

Г л а в а  п е т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. На лицата, които осъществяват 
износ, внос, транзит и предоставят брокерски 
услуги със стоките, посочени в Приложение II, 
Приложение III и Приложение IV на Регла-
мент (ЕС) 2019/125, или оказват техническа 
помощ, свързана с тези стоки, без съответното 
разрешение, или които нарушават условията 
и изискванията за използване на генерално 
разрешение на Съюза за износ, описани в 
Приложение V на Регламент (ЕС) 2019/125, 
се налага:

1. глоба в размер от 500 до 1000 лв. – на 
физическите лица, както и на длъжностните 
лица на търговските дружества, ако това не 
съставлява престъпление;

2. имуществена санкция в размер от 1000 
до 5000 лв. – на юридическите лица и едно-
личните търговци;

3. глоба в размер от 2000 до 5000 лв. за 
констатирано повторно нарушение – на физи-
ческите лица, както и на длъжностните лица 
на търговските дружества;

4. имуществена санкция в размер от 5000 
до 10 000 лв. за констатирано повторно нару-
шение – на юридическите лица и едноличните 
търговци.

Чл. 19. На лицата, които осъществяват 
дейности в нарушение на обхвата и условия-
та на издаденото разрешение или не оказват 
съдействие при извършване на проверки от 
контролните органи по чл. 17, ал. 1, или не 
предоставят в определените срокове инфор-
мацията и документите, изисквани по този 
закон, се налага:

1. глоба в размер от 500 до 1000 лв. – на 
физическите лица, както и на длъжностните 
лица на търговските дружества, ако това не 
съставлява престъпление;

2. имуществена санкция в размер от 1000 
до 5000 лв. – на юридическите лица и едно-
личните търговци;

3. глоба в размер от 2000 до 5000 лв. за 
констатирано повторно нарушение – на физи-
ческите лица, както и на длъжностните лица 
на търговските дружества;

4. имуществена санкция в размер от 5000 
до 10 000 лв. за констатирано повторно нару-
шение – на юридическите лица и едноличните 
търговци.

Чл. 20. На лицата, които не изпълняват 
задълженията си по чл. 16, т. 1, 2, 3, 4 и 6 
се налага:

1. глоба в размер от 200 до 1000 лв. – на 
физическите лица, както и на длъжностните 
лица на търговските дружества, ако това не 
съставлява престъпление;

2. имуществена санкция в размер от 500 
до 2000 лв. – на юридическите лица и едно-
личните търговци;

3. глоба в размер от 2000 до 5000 лв. за 
констатирано повторно нарушение – на физи-
ческите лица, както и на длъжностните лица 
на търговските дружества;

4. имуществена санкция в размер от 5000 
до 10 000 лв. за констатирано повторно нару-
шение – на юридическите лица и едноличните 
търговци.

Чл. 21. (1) Актовете за установяване на 
нарушенията се съставят от длъжностните 
лица, определени от съответния контролен 
орган по чл. 17, ал. 1.

(2) Наказателните постановления се из-
дават от съответните контролни органи по 
чл. 17, ал. 1 или от оправомощени от тях 
длъжностни лица.

(3) Установяването на нарушенията, из-
даването, обжалването и изпълнението на 
наказателните постановления се извършват 
по реда на Закона за административните на-
рушения и наказания.

(4) Приходите от глоби и имуществени 
санкции, наложени от контролни органи на 
Министерството на икономиката, постъпват 
по бюджета на Министерството на икономи-
ката, а приходите от глоби и имуществени 
санкции, наложени от контролни органи на 
Агенция „Митници“, постъпват по централния 
бюджет по реда на чл. 121, ал. 2 от Закона за 
публичните финанси.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Образците на документите по този за-

кон се утвърждават със заповед на министъра 
на икономиката.

§ 2. По смисъла на този закон „повторно 
нарушение“ е нарушението, което е извърше-
но в едногодишен срок от влизането в сила 
на наказателното постановление, с което е 
наложено наказание за същия вид нарушение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  
РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Законът за изпълнение на Регламент 
на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търго-
вията с някои стоки, които биха могли да 
бъдат използвани с цел прилагане на смъртно 
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наказание, изтезания или други форми на 
жестоко, нечовешко или унизително отнасяне 
или наказание (обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г.; изм., 
бр. 82 от 2009 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 101 от 
2017 г.) се отменя.

§ 4. Издадените до влизането в сила на 
този закон разрешения за износ, внос, транзит, 
предоставяне на брокерски услуги и за изла-
гане или предлагане за продажба на стоки, 
които биха могли да бъдат използвани с цел 
прилагане на смъртно наказание, изтезания 
или други форми на жестоко, нечовешко или 
унизително отношение или наказание, както 
и за оказване на техническа помощ, свърза-
на с тези стоки, запазват действието си до 
изтичането на срока, за който са издадени.

Законът е приет от 44-то Народно събра-
ние на 10 септември 2020 г. и е подпечатан 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева

6832

ПРЕЗИДЕНТ 
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 183
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам Александър Борисов Па-

рашкевов от длъжността извънреден и пъл-
номощен посланик на Република България в 
Ислямска република Пакистан.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на външните работи.

Издаден в София на 11 септември 2020 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

6919

УКАЗ № 184
На основание чл. 101, ал. 1 от Конститу-

цията на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Връщам за ново обсъждане в Народното 

събрание Закона за изменение и допълнение 
на Закона за съдебната власт, приет от 44-то 
Народно събрание на 3 септември 2020 г.

Издаден в София на 15 септември 2020 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Десислава Ахладова

МОТИВИ
за връщане за ново обсъждане в Народното 
събрание на разпоредба от Закона за изме
нение и допълнение на Закона за съдебната 
власт, приет от 44то Народно събрание на 

3 септември 2020 г.

Уважаеми народни представители,
Следя с особено внимание и съм съпричас-

тен както към продължаване на реформата на 
българската съдебна система за осигуряване на 
равен достъп до правосъдие на гражданите и 
юридическите лица, така и към изпълнението 
на Актуализираната стратегия за развитие на 
електронното управление в Република Бъл-
гария 2019 – 2020 година. Споделям форму-
лираната в мотивите към законопроекта цел 
за повишаване на гаранциите за справедлив 
процес в изпълнителните производства чрез 
изграждане на информационна система на 
съдебното изпълнение и за подобряване на 
ефективността и прозрачността в работата на 
неговите органи. Възразявам обаче срещу сис-
темното предлагане от страна на най-висшия 
политически орган в страната – Народното 
събрание, на „кариерни бонуси“ за членовете 
на Висшия съдебен съвет (ВСС), който като 
конституционен орган е призван да гарантира 
независимостта на съдебната власт.

Посредством § 1 от приетия ЗИД на Закона 
за съдебната власт (ЗСВ) Народното събрание 
за втори път през тази година прави измене-
ния в чл. 28 от ЗСВ и създава правна основа 
изборните членове на ВСС след края на своя 
мандат или при предсрочното му прекратяване 
на определени основания да получават пови-
шение, т. е. да бъдат назначени на длъжност 
в органите на съдебна власт, която е с една 
степен по-висока от тази, която са заемали 
преди избирането им за членове на ВСС.

Конституционосъобразността на приетите 
в началото на тази година изменения в ЗСВ 
(обнародвани в ДВ, бр. 11 от 2020 г.) беше ос-
порена от Пленума на Върховния касационен 
съд и Конституционният съд образува дело 
№ 10/2020 г. В редакцията от 3 септември 
т.г. нормата на чл. 28 се допълва с израза 
„може да бъде назначен“, като се добавят и 
изисквания, които трябва да бъдат налице 
при повишаването – наличие на съответен 
стаж по чл. 164 от ЗСВ и комплексна оценка 
„много добър“ от последната атестация пре-
ди избирането за член на ВСС. Като запазва 
възможността за повишение на изборните 
членове на ВСС обаче и новата редакция на 
чл. 28 противоречи на важни конституционни 
разпоредби.

Основната гаранция за независимостта 
на съда се изразява в това назначенията и 
повишенията на магистрати да се правят 
единствено въз основа на обективни критерии, 
каквито са квалификацията, уменията, почте-
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 
ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за създаване на Държавна агенция за научни 
изследвания и иновации

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Създава Държавна агенция за научни 
изследвания и иновации като специализиран 
орган към Министерския съвет за разработ-
ване и изпълнение на политиката по научни 
изследвания, иновации и трансфер на техно-
логии в Република България.

Чл. 2. Държавната агенция е юридичес-
ко лице на бюджетна издръжка и нейният 
председател е второстепенен разпоредител с 
бюджет по бюджета на Министерския съвет. 

Чл. 3. Председателят на Държавната аген-
ция се подпомага от двама заместник-пред-
седатели. 

Заключителни разпоредби 
§ 1. В двумесечен срок от влизането в сила 

на настоящото постановление Министерският  
съвет приема Устройствен правилник на 
Държавната агенция.

§ 2. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 47 от Закона за администрацията.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

6876

ността, чувството за независимост. Престоят 
на магистратите във ВСС не може да доведе 
до придобиването на качествата, които са 
необходими за заемане на по-висша длъж-
ност в съдебната система, нито може да се 
приравни на постиженията, които се изискват 
за повишаване.

Когато законът създава предпоставки опре-
делени лица да бъдат назначени в по-високи 
по степен органи на съдебната власт въз ос-
нова на критерии, различни от обективните 
критерии, съществува риск от надделяване на 
съображения от политически характер, а оттам 
и риск за независимостта на магистратите. 
В тази връзка новата редакция на чл. 28 от 
ЗСВ противоречи на принципа за разделение 
на властите (чл. 8 от Конституцията) и на 
принципа за независимост на съдебната власт 
(чл. 117, ал. 2 от Конституцията).

Новата редакция на чл. 28 от ЗСВ нарушава 
и друг важен конституционен принцип – ра-
венство и недопускане на привилегии, осно-
вани на лично или обществено положение 
(чл. 6, ал. 2 от Конституцията). Възможността 
за повишаване на членовете на ВСС ще се 
прилага само спрямо тези от тях, които са 
магистрати, и то само тези, които все още не 
са достигнали най-високите нива в съдебната 
система. Така законодателят третира неравно 
членовете на ВСС, които вече са достигнали 
най-високите нива в съдебната система, както 
и тези, които не са магистрати. В годините, 
откакто ВСС е постоянно действащ орган, 
виждаме, че Народното събрание избира все 
по-малко адвокати и учени за негови членове, 
от което качеството на работа и независи-
мостта на съвета страдат. Тази тенденция би 
се задълбочила при влизане в сила на новата 
редакция на чл. 28 от ЗСВ.

От друга страна, местата във върховните 
нива на съдебната власт са ограничени като 
брой, а конкурси за такива се обявяват рядко. 
Народното събрание превръща членовете на 
ВСС още по време на мандата им в конку-
ренти на магистратите, които са кандидати 
за повишение, и така поражда риск ВСС да 
не им осигурява равно третиране.

Освен възраженията по съществото на 
приетите изменения по § 1 от ЗИД на ЗСВ 
за пореден път соча незачитане на конститу-
ционната уредба на законодателния процес. 
Внесеното след първо гласуване предложение 
за изменение на чл. 28 от ЗСВ (вх. № 054-04-163 
от 29.07.2020 г.) е прието от Народното събра-
ние само с едно гласуване, в противоречие с 
изискването на чл. 88, ал. 1 от Конституци-
ята законите да се обсъждат и приемат с две 
гласувания. Внасянето на такава съществена 
промяна без писмени мотиви, оценка на въз-
действието и обществено обсъждане е в остро 
несъответствие с принципите за необходи-

мост, обоснованост, предвидимост, откритост, 
съгласуваност и стабилност, които ръководят 
законодателния процес в правовата държава.

Уважаеми народни представители,
Независимостта на съдебната власт е 

основополагаща ценност, която дефинира 
правовата държава. Нашата конституция 
гарантира независим съд на гражданите и 
юридическите лица, а тази ценност ни свърз-
ва и в едно общо семейство с останалите 
държави – членки на Европейския съюз. По 
тези причини националната законодателна 
власт трябва да я брани с особено внимание 
и грижа. По изложените мотиви упражнявам 
правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституци-
ята на Република България да върна за ново 
обсъждане в Народното събрание § 1 от За-
кона за изменение и допълнение на Закона 
за съдебната власт, приет от 44-то Народно 
събрание на 3.09.2020 г.

Президент на Републиката: 
Румен Радев

6921
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ТРАНСПОРТА, 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения към Международната конвенция 
за безопасност на човешкия живот на море 
от 1974 г. с измененията и допълненията

(Приети с Резолюция MSC.402(96) на Комитета 
по морска безопасност на Международната 
морска организация на 19 май 2016 г. В сила 
за Република България от 1 януари 2020 г.) 

Изисквания за поддръжка, щателна проверка, 
експлоатационни изпитвания, основен ремонт 
и ремонт на спасителни лодки и дежурни 
лодки, спускателни съоръжения и механизми 

за освобождаване
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) от Конвен-

цията за Международната морска организация 
относно функциите на Комитета,

Като припомня и Мерките за предотвратява-
не на инциденти със спасителни лодки (MSC.1/
Circ.1206/Re�.1) и Временната препоръка от-.1206/Re�.1) и Временната препоръка от-Re�.1) и Временната препоръка от-.1) и Временната препоръка от-
носно условията за издаване на разрешение 
на доставчиците на услуги за използване на 
спасителни лодки, спускателни съоръжения и 
механизми за освобождаване при натоварване 
(MSC.1/Circ.1277), одобрени от него,

Като признава необходимостта от устано-
вяване на единен, безопасен и документиран 
стандарт за поддръжка, щателна проверка, 
оперативни изпитвания, основен ремонт и 
ремонт на спасителни лодки (включително 
свободно падащи спасителни лодки) и де-
журни лодки (включително високоскоростни 
дежурни лодки), спускателни съоръжения и 
механизми за освобождаване,

Като отбелязва, че с Резолюция MSC.404(96) 
прие изменения на правила III/3 и III/20 на 
Международната конвенция за безопасност 
на човешкия живот на море от 1974 г. („Кон-
венцията“) относно поддръжката, щателната 
проверка, експлоатационните изпитвания, ос-
новния ремонт и ремонт на спасителни лодки 
и дежурни лодки, спускателните съоръжения 
и механизмите за освобождаване,

Като отбелязва също така, че гореспомена-
тото правило III/20 от Конвенцията предвижда 
поддръжката , щателната проверка, експло-
атационните изпитвания, основният ремонт 
и ремонт да се извършват в съответствие с 
Изиск ванията за поддръжка, щателна провер-
ка, експлоатационни изпитвания, основен ре-

монт и ремонт на спасителни лодки и дежурни 
лодки, спускателни съоръжения и механизми 
за освобождаване („Изискванията“),

Като взе предвид, на своята деветдесет и 
шеста сесия, препоръката, направена от Под-
комитета по корабни системи и оборудване 
на неговата трета сесия,

1. Приема изискванията за поддръжка, ща-
телна проверка, експлоатационни изпитвания, 
основен ремонт и ремонт на спасителни лодки 
и дежурни лодки, спускателни съоръжения 
и механизми за освобождаване, чийто текст 
е изложен в приложението към настоящата 
резолюция;

2. Приканва договарящите се правител-
ства по Конвенцията да имат предвид, че 
изискванията ще влязат в сила на 1 януари 
2020 г. след влизането в сила на свързаните 
с тях изменения на правила III/3 и III/20 от 
Конвенцията;

3. Също така приканва договарящите се 
правителства по Конвенцията да предприе-
мат мерки, които считат за подходящи, за да 
гарантират, че националните производите-
ли на оборудване, сертифицирано съгласно 
глава III от Конвенцията, за инсталиране и 
използване на борда на кораби се задължават 
да гарантират своевременното и рентабилно 
предоставяне на оборудване, инструкции, 
специализирани инструменти, резервни части, 
обучение и принадлежности на независимите 
доставчици на услуги;

4. Изисква Генералният секретар да изпра-
ти заверени копия на настоящата резолюция 
и текста на Изискванията, съдържащи се в 
Приложението, на всички Договарящи се 
правителства по Конвенцията;

5. Изисква още Генералният секретар да 
предаде копия на настоящата резолюция 
и Приложението на всички членовете на 
Организацията, които не са Договарящи се 
правителства по Конвенцията.

Изисквания за поддръжка, щателна проверка, 
експлоатационни изпитвания, основен ремонт 
и ремонт на спасителни лодки и дежурни 
лодки, спускателни съоръжения и механизми 

за освобождаване
1. Общи положения
1.1 Целта на тези Изисквания за поддръжка, 

щателна проверка, експлоатационни изпитва-
ния, основен ремонт и ремонт на спасителни 
лодки и дежурни лодки, спускателни съоръ-
жения и механизми за освобождаване (Изиск-
ванията) е да се установи единен, безопасен 
и документиран стандарт за поддръжка, ща-
телна проверка, експлоатационни изпитвания, 
основен ремонт и ремонт на оборудването, 
посочено в параграф 2.1.

1.2 Подробните процедури, предмет на тези 
изисквания, са посочени в раздел 6.
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1.3 Тези изисквания се отнасят до следните 
правила:

 1.  Правило III/20 на SOL�S – Опе-III/20 на SOL�S – Опе-/20 на SOL�S – Опе-SOL�S – Опе- – Опе-
ративна готовност, поддръжка и 
проверки; и

 2.  Правило III/36 на SOL�S – Ин-III/36 на SOL�S – Ин-/36 на SOL�S – Ин-SOL�S – Ин- – Ин-
струкции за бордова поддръжка.

1.4 Компанията1 гарантира, че поддръжка-
та, щателната проверка, експлоатационното 
изпитване, основният ремонт и ремонт на 
борда на неговите кораби се извършват в 
съответствие с тези изисквания и правило 
III/20 на SOL�S. Компанията установява и 
прилага процедури за здравословни условия, 
безопасност и опазване на околната среда, 
обхващащи всички дейности, посочени в тези 
изисквания.

1.5 Персоналът, извършващ поддръжката, 
щателната проверка, експлоатационното из-
питване, основния ремонт и ремонт, както са 
описани в параграфи 4.2 и 4.3, се сертифицира 
от оторизиран доставчик на услуги в съответ-
ствие с изискванията, посочени в раздел 8. 
Когато извършват такива дейности на борда 
на кораби, те спазват инструкциите и проце-
дурите за здравословни условия, безопасност 
и опазване на околната среда, установени от 
компанията.

2. Приложение
2.1 Тези изисквания се прилагат за поддръж-

ката, щателната проверка, експлоатационното 
изпитване, основния ремонт и ремонт на:

 1.  спасителни лодки (включително 
свободно падащи спасителни лод-
ки), дежурни лодки и високоско-
ростни дежурни лодки; и

 2.  спускателни съоръжения и ме-
ханизми за освобождаване при 
натоварване и без натоварване на 
спасителни лодки (включително 
основни и второстепенни средства 
за спускателни съоръжения на сво-
бодно падащи спасителни лодки), 
дежурни лодки, високоскоростни 
дежурни лодки и спасителни пло-
тове, спускани с лодбалка.

2.2 За целите на тези изисквания:
 1.  Упълномощен доставчик на услуги 

означава лице, упълномощено от 
Администрацията в съответствие 
с раздел 3 и раздел 7.

 2.  Оборудване означава гореспоме-
натото оборудване, за което се 
прилагат изискванията.

 3.  Производител означава производи-
телят на оригиналното оборудване 
или всяко лице, което е поело прав-
ни и законни отговорности за обо-
рудването, когато производителят 

1 За целите на тези Изисквания „компания“ 
е, така както е определена в правило IX/1.2 на 
SOL�S.

на оригиналното оборудване вече 
не съществува или не поддържа 
оборудването.

 4.  Механизъм за освобождаване без на
товарване означава механизъм за 
освобождаване, който освобождава 
спасителния съд/дежурната лодка/
високоскоростната дежурна лодка, 
когато се носи по вода или когато 
няма натоварване върху куките.

 5.  Механизъм за освобождаване при 
натоварване означава механизъм за 
освобождаване, който освобождава 
спасителния съд/дежурната лодка/
високоскоростната дежурна лодка 
с натоварване върху куките.

 6.  Ремонт означава всички дейности, 
изискващи демонтаж на оборудване 
или всякакви други дейности извън 
обхвата на инструкциите за бордова 
поддръжка и за авариен ремонт на 
спасителни средства, изготвени в 
съответствие с правила III/36.2 и 
III/35.3.18 на SOL�S, съответно. 

 7.  Основен ремонт означава пери-
одични дейности, определени от 
производителя, които доказват 
пригодност за целта за определен 
период от време, при условие че 
се извършва правилна поддръжка.

3. Оторизация
3.1 Администрациите гарантират, че щател-

ната проверка, експлоатационното изпитване, 
основният ремонт и ремонт на оборудването 
(вижте параграфи 4.2 и 4.3) се извършват в 
съответствие с правило III/20 на SOL�S от 
доставчици на услуги, оторизирани в съот-
ветствие с раздел 7.

3.2 Изискванията в раздел 7 се прилагат в 
същата степен и за производителите, когато 
те действат като оторизирани доставчици на 
услуги.

4. Квалификационни нива и сертифициране
4.1 Ежеседмичните и ежемесечните про-

верки и рутинната поддръжка, посочени в 
ръководството (ръководствата) за техническо 
обслужване на оборудването, се извършват от 
оторизирани доставчици на услуги или от пер-
сонала на борда на кораба под ръководството 
на старши офицер на кораба в съответствие с 
ръководството (ръководствата) за техническо 
обслужване.

4.2 Годишните щателни проверки и експло-
атационни изпитвания, описани в раздел 6.2, 
се извършват от сертифициран персонал на 
производителя или оторизиран доставчик на 
услуги в съответствие с раздел 7 и раздел 8. 
Доставчикът на услуги може да бъде опера-
торът на кораба, при условие че е оторизиран 
в съответствие с раздел 3 и раздел 7.
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4.3 Петгодишни щателни проверки, ос-
новен ремонт, експлоатационни изпитвания 
при претоварване2, както са описани в раздел 
6.3, и ремонт се извършват от сертифициран 
персонал на производителя или оторизиран 
доставчик на услуги в съответствие с раздел 7  
и раздел 8.

5. Доклади и записи
5.1 Всички доклади и контролни списъци 

се попълват и подписват от лицето, което из-
вършва работата по проверката и поддръжката 
и се заверяват от представителя на компанията 
или капитана на кораба.

5.2 Записите за поддръжката, щателната 
проверка, експлоатационните изпитвания, 
основният ремонт и ремонта се актуализират 
и съхраняват на борда на кораба за срока на 
експлоатация на оборудването.

5.3 При извършване на щателна проверка, 
експлоатационно изпитване, основен ремонт 
и ремонт производителят или оторизирани-
ят доставчик на услуги, извършил работата, 
своевременно издава декларация, с която по-
твърждава, че съоръженията на спасителните 
лодки са годни за целта. Копие на валидни 
документи за сертифициране и оторизация, 
според случая, се включва към декларацията.

6. Специфични процедури за инспекция, 
поддръжка, щателна проверка, експлоата
ционно изпитване, основен ремонт и ремонт

6.1 Общи положения/поддръжка
6.1.1 Всяка инспекция, поддръжка, щателна 

проверка, експлоатационно изпитване, основен 
ремонт и ремонт се извършват в съответствие 
с ръководствата за техническо обслужване и 
свързаната с тях техническа документация, 
разработена от производителя.

6.1.2 На борда има пълен набор от ръко-
водства за техническо обслужване и свърза-
ната с тях техническа документация, както 
е посочено в параграф 6.1.1.

6.1.3 Ръководствата за техническо обслуж-
ване и свързаната с тях техническа докумен-
тация, посочени в параграф 6.1.1, включват 
като минимум изброените в раздели 6.2 и 6.3 
елементи и се актуализират от дружеството, 
като се взема предвид съответната информа-
ция, предоставена от производителя.

6.2 Годишна щателна проверка и експло-
атационно изпитване

6.2.1 Всички елементи, изброени в кон-
тролните списъци за седмичните/месечните 
инспекции, изисквани по силата на правила 
III/20.6 и III/20.7 на SOL�S, съставляват 
първата част от годишната щателна проверка.

6.2.2 Записите от инспекциите и рутинната 
бордова поддръжка, извършвани от екипажа 
на кораба, и приложимите сертификати за 
оборудването подлежат на преразглеждане.

2 Вижте правила III/20.11.1.2, III/20.11.2.2 и 
III/20.11.3.2 на SOL�S.

6.2.3 При спасителни лодки (включително 
свободно падащи спасителни лодки), дежурни 
лодки и високоскоростни дежурни лодки, 
се прави щателна проверка на следните 
елементи и на състоянието и условията на 
експлоатация:

 1.  състояние на конструкцията на 
кораба, включително фиксирано и 
подвижно оборудване (включител-
но визуална проверка на външните 
граници на празните помещения, 
доколкото е възможно);

2.  двигател и задвижваща система;
 3.  спринклерна система, ако има 

такава;
 4.  система за подаване на въздух, ако 

има такава;
5. система за маневриране;
6. електрозахранваща система;
 7.  система за изгребване на вода от 

лодките;
8. видове кранцеви системи; и
 9.  система за откреняване на спаси-

телни лодки, ако има такава.
6.2.4 На механизмите за освобождаване 

на спасителни лодки (включително свободно 
падащи спасителни лодки), дежурни лодки, 
високоскоростни дежурни лодки и спаси-
телни салове, се прави щателна проверка 
на състоянието3 и работата след годишното 
експлоатационно изпитване на спирачката на 
лебедката при празна лодка или еквивалентен 
товар, както се изисква в параграф 6.2.10:

 1.  работа на устройствата за задейства-
не на механизма за освобождаване;

 2.  остатъчен свободен ход (допустими 
отклонения);

 3.  хидростатична блокираща система, 
ако има такава;

 4.  въжета за контрол и освобожда-
ване; и

5. закрепване с кука.
Бележки: 1. Поставянето и поддръжката 

на механизма за освобождаване са от кри-
тично значение за безопасна експлоатация на 
спасителните лодки (включително свободно 
падащи спасителни лодки), дежурни лодки, 
високоскоростни дежурни лодки и спасителни 
плотове, спускани с лодбалка. При извършване 

3 За тази цел могат да се използват висящи 
вимпели, но те не трябва да остават свързани в 
друг момент, например когато спасителната лодка 
е в прибрано положение и по време на трениро-
въчни упражнения. Механизмът за освобождаване 
трябва да бъде проверен преди експлоатационното 
изпитване. Механизмът за освобождаване трябва 
да се провери отново след неговото експлоатаци-
онно изпитване и експлоатационното изпитване 
на спирачката на лебедката. Трябва да се обърне 
специално внимание дали по време на изпитва-
нето на спирачката на лебедката не е настъпила 
повреда, особено на закрепването на куката.
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на всички дейности по инспекция и поддръж-
ка на оборудването се полагат максимални 
грижи. 2. Не се извършва поддръжка или 
настройка на механизма за освобождаване, 
когато куките са натоварени.

6.2.5 Експлоатационното изпитване на 
функцията за освобождаване при натоварване 
на лодките, спускани с лодбалки, и дежурните 
лодки се извършва, както следва:

 1.  позициониране на лодката частич-
но във водата така, че масата на 
лодката да се поддържа в значи-
телна степен от фаловете и да не 
се задейства хидростатичната бло-
кираща система, ако има такава;

 2.  задействане на механизма за осво-
бождаване при натоварване;

 3.  връщане в изходно положение на 
механизма за освобождаване при 
натоварване; и

 4.  проверка на механизма за освобож-
даване и закрепването на куката, 
за да се гарантира, че куката е 
върната в изходно положение и не 
е настъпила повреда.

6.2.6 Експлоатационното изпитване на 
функцията за освобождаване без натоварване 
на лодките, спускани с лодбалки, и дежурните 
лодки се извършва, както следва:

 1. позициониране на лодката така, 
че да е изцяло във водата;
 2. задействане на механизма за осво-
бождаване без натоварване;
 3. връщане в изходно положение на 
механизма за освобождаване без 
натоварване; и
 4. връщане на лодката в прибрано 
положение и поставянето є в опера-
тивна готовност. 

По време на изпитването, преди повди-
гането, се проверява дали механизмът за 
освобождаване е изцяло и правилно върнат в 
изходно положение. Окончателното завъртане 
на лодката се извършва без лица на борда.

6.2.7 Експлоатационното изпитване на 
функцията за освобождаване на свободно 
падащи спасителни лодки се извършва, както 
следва:

 1.  задействане на приспособленията 
за изпитването без спускане на 
спасителната лодка, както се из-
исква в параграф 4.7.6.4 от Между-
народния кодекс за спасителните 
средства, съобразно посоченото в 
инструкциите за експлоатация на 
производителя;

 2.  ако е необходимо операторът да 
бъде на борда, следва да се гаран-
тира, че той е в стабилно седнало 
положение и обезопасен на мяс-
тото, от което ще се задейства 
механизмът за освобождаване;

 3.  задействане на механизма за ос-
вобождаване, за да се освободи 
спасителната лодка;

 4.  връщане в изходно положение на 
спасителната лодка, в конфигура-
ция за спускане;

 5.  повторение на процедурите, по-
сочени в точки 2 до 4 по-горе, 
като се използва спомагателният 
механизъм за освобождаване, ако 
е приложимо;

 6.  отстраняване на приспособленията 
за изпитването без спускане на спа-
сителната лодка, както се изисква в 
параграф 4.7.6.4 от Международния 
кодекс за спасителните средства; и

 7.  проверка дали спасителната лодка е 
в готовност за спускане в прибрана 
конфигурация.

6.2.8 Експлоатационното изпитване на 
функцията за автоматично освобождаване на 
спасителни плотове, спускани с лодбалки, се 
извършва, както следва:

 1.  ръчно освобождаване на куката с 
товар 150 kg върху куката;

 2.  автоматично освобождаване на 
куката със сляпо тегло от 200 kg 
върху куката, когато е спусната 
на земята; и

 3.  проверка на куката за освобож-
даване и закрепването на куката, 
за да се гарантира, че куката е 
върната в изходно положение и не 
е настъпила повреда.

Ако за изпитването се използва плот вмес-
то сляпо тегло, функцията за автоматично 
освобождаване освобождава плота, когато е 
изцяло във водата.

6.2.9 На спускателните съоръжения за спа-
сителни лодки (включително свободно падащи 
спасителни лодки), дежурни лодки, високоско-
ростни дежурни лодки и спасителни плотове, 
се прави проверка на състоянието и условията 
на експлоатация на следните елементи:

 1.  лодбалките или другите спускател-
ни конструкции, по-специално за 
корозия, разместване, деформация 
и остатъчен свободен ход;

 2.  жици и ролки, възможни повреди 
като ексцентричност и корозия;

 3.  смазване на жици, ролки и дви-
жещи се части; и

4. ако е приложимо:
 1.  функциониране на крайните 

изключватели;
 2.  системи за съхранение на енер-

гия;
3. хидравлични системи; и

5. за лебедки:
 1.  проверка на спирачната система 

в съответствие с ръководството 
за лебедките;

 2.  подмяна на спирачните наклад-
ки, когато е необходимо;

3. фундамент на лебедката; и
4. ако е приложимо:
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 1.  система за дистанционно уп-
равление; и

2. електрозахранваща система.
6.2.10 При лебедките на спускателните съ-

о ръжения за спасителни лодки (включително 
свободно падащи спасителни лодки), дежурни 
лодки, високоскоростни дежурни лодки и 
спасителни плотове годишното експлоатаци-
онно изпитване се извършва чрез спускане 
на празен плавателен съд или лодка или ек-
вивалентен товар. Когато плавателният съд 
достигне максималната си скорост на спуска-
не и преди плавателният съд да навлезе във 
водата, спирачката рязко се задейства. След 
тези изпитвания частите на конструкцията 
под напрежение се проверяват отново4, когато 
конструкцията позволява повторна проверка.

6.3 Петгодишна щателна проверка, основен 
ремонт и експлоатационни изпитвания при 
претоварване

6.3.1 Петгодишното експлоатационно изпит-
ване на лебедките на спускателните съоръже-
ния се извършва с пробно натоварване, равно 
на 1,1 пъти теглото на спасителния съд или 
дежурната лодка и пълното им окомплекто-
ване с екипаж и оборудване. Когато пробното 
натоварване достигне максималната си скорост 
на спускане, спирачката се задейства рязко.

6.3.2 След тези изпитвания частите на 
конструкцията под напрежение се проверяват 
отново5, когато конструкцията позволява това.

6.3.3 Експлоатационните изпитвания и 
основният ремонт през петгодишни интер-
вали на механизмите за освобождаване на 
спасителни лодки (включително свободно 
падащи спасителни лодки), дежурни лодки, 
високоскоростни дежурни лодки и спасителни 
плотове включват:

 1.  демонтиране на устройствата за 
освобождаване на куката;

 2.  проверки на допуските и изисква-
нията за проектиране;

 3.  регулиране на системата на ме-
ханизма за освобождаване след 
сглобяване;

 4.  експлоатационни изпитвания съг-
ласно параграфи 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7 
или 6.2.8 по-горе, в зависимост от 
случая, но с натоварване, равно на 
1,1 пъти теглото на спасителния съд 
или спасителната лодка и пълното 
им окомплектоване с екипаж и 
оборудване; и

5.  проверка на критични части за 
дефекти и пукнатини6.

4, 5 При натоварването на плавателния съд или 
лодката за това изпитване следва да се вземат пред-
пазни мерки, за да се гарантира, че устойчивостта 
на плавателния съд или лодката не се влияе небла-
гоприятно от ефектите на свободната повърхност 
или издигането на центъра на тежестта.

6 Могат да бъдат подходящи техники за изпит-
ване без разрушаване, като например проникващи 
оцветители.

6.3.4 Всеки друг основен ремонт, ако е 
необходим, се извършва в съответствие с 
параграф 6.3.3.

7. Изисквания за оторизация на достав
чици на услуги

7.1 Оторизацията, изисквана съгласно пара-
граф 3.1, включва, като минимум, доказване на:

 1.  наемане на работа и документиране 
на персонал, сертифициран в съот-
ветствие с признати национални, 
международни или индустриални 
стандарти, според случая, или с 
установена от производителя про-
грама за сертифициране. И в двата 
случая програмата за сертифицира-
не съответства на раздел 8 за всяка 
марка и вид оборудване, за които 
ще се предоставя обслужване;

 2.  наличие на достатъчно инструмен-
ти, и по-специално на всички специ-
ализирани инструменти, посочени 
в инструкциите на производителя, 
включително преносими инстру-
менти, необходими за извършване 
на работа на борда на кораба;

 3.  достъп до подходящи части и 
принадлежности, необходими за 
поддръжка и ремонт;

 4.  наличие на инструкции на произ-
водителя за ремонтни дейности, 
включващи демонтаж или регули-
ране на механизмите за освобожда-
ване при натоварване и лебедките 
на лодбалките; и

 5.  документирана и сертифицирана 
система за качество, която включва 
най-малко следното:
1.  кодекс за поведение на персо-

нала, участващ в съответните 
дейности;

2.  поддръжка и калибриране на 
измервателните уреди и ин-
струменти;

3.  програми за обучение на пер-
сонала;

4.  надзор и проверка, за да се гаран-
тира спазването на оперативните 
процедури;

5.  записване и докладване на ин-
формация;

6.  управление на качеството на дъ-
щерните дружества и агентите;

7. подготовка за работа; и
8.  периодичен преглед на процеду-

рите за работа, жалбите, корек-
тивните действия и издаването, 
поддържането и контрола на 
документи.

Бележка. Документирана система за качест-
во, отговаряща на най-актуалната версия на 
серия ISO 9000 и включваща горните елементи, 
се счита за приемлива.
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7.2 Администрациите гарантират предоста-
вянето на информация относно оторизираните 
доставчици на услуги.

7.3 В случаите, когато даден производител 
вече не съществува или вече не предоставя 
техническа помощ, Администрациите могат 
да разрешат на доставчиците на услуги да 
използват оборудването на базата на пред-
ходна оторизация за оборудването и/или на 
дългосрочен опит и доказана експертиза като 
оторизиран доставчик на услуги.

7.4 Издаване и поддържане на документ 
за оторизация:

1.  при успешен първоначален одит 
на доставчик на услуги Адми-
нистрацията издава документ за 
оторизация, определящ обхвата 
на предоставяните услуги (напр. 
марки и видове оборудване). Сро-
кът на валидност се изписва ясно 
в документа;

2.  Администрацията гарантира, че 
работата продължава, напр. чрез 
периодични одити, които се из-
вършват в съответствие с тези 
изиск вания, и оттегля оторизация-
та на доставчици на услуги, които 
не ги спазват; и

3.  Администрацията може да приеме 
или признае доставчици на услуги, 
упълномощени от други админи-
страции или от признати от тях 
организации.

8. Изисквания за сертифициране на пер
сонала

8.1 Персоналът за работата, посочена в 
параграфи 4.2 и 4.3, се сертифицира от про-
изводителя или оторизирания доставчик на 
услуги за всяка марка и вид оборудване, по 
което ще се работи, в съответствие с разпо-
редбите на настоящия раздел.

8.2 Образование и обучение
8.2.1 Първоначалното сертифициране се 

прави само за служители със завършено 
образование, преминато обучение и оценка 
на компетенциите. Образованието покрива 
като минимум:

1.  съответните правила и разпоред-
би, включително международните 
конвенции;

2.  проектиране и изграждане на спа-
сителни лодки (включително сво-
бодно падащи спасителни лодки), 
дежурни лодки и високоскорост-
ни дежурни лодки, включително 
механизми за освобождаване при 
натоварване и спускателни съ-
оръжения;

3.  причини за произшествия със спа-
сителни лодки и дежурни лодки;

4.  образование и практическо обу-
чение по процедурите, посочени 
в раздел 6, за които се търси сер-
тифициране;

5.  подробни процедури за щателни 
проверки, експлоатационни изпит-
вания, ремонт и основен ремонт 
на спасителни лодки (включително 
свободно падащи спасителни лод-
ки), дежурни лодки и високоско-
ростни дежурни лодки, спускател-
ни съоръжения и механизми за 
освобождаване при натоварване, 
в зависимост от случая;

6.  процедури за издаване на протокол 
за експлоатационна годност и де-
кларация за годност за целта въз 
основа на параграф 5.3; и

7.  въпроси, свързани с работата, 
здравето и безопасността, докато 
се извършват дейности на борда.

8.2.2 Обучението включва практическо 
техническо обучение по извършване на ща-
телни проверки, експлоатационни изпитвания, 
поддръжка, ремонт и основен ремонт, като 
се използва оборудването, за което персона-
лът се сертифицира. Техническото обучение 
включва демонтаж, повторно сглобяване, 
правилна работа и настройка на оборудва-
нето. Теоретичното обучение се допълва от 
практически опит в операциите, за които се 
търси сертифициране, под надзора на серти-
фицирано лице.

8.2.3 Преди издаването на сертификат 
се прави оценка на компетенциите, като се 
използва оборудването, за което персоналът 
трябва да бъде сертифициран.

8.3 Валидност на сертификатите и подно-
вяване

8.3.1 След завършване на обучението и 
изготвянето на оценка на компетенциите 
се издава сертификат, в който се опреде-
лят нивото на квалификация и обхватът на 
сертифицирането (т.е. марките и видовете 
оборудване, и по-специално се посочва кои 
дейности от параграфи 4.2 и 4.3 са обхванати 
от сертифицирането). Срокът на валидност 
се изписва ясно в сертификата и е три го-
дини от датата на издаване. Валидността на 
всеки сертификат се прекратява в случай на 
недостатъци в работата и се потвърждава 
отново само след допълнителна оценка на 
компетенциите.

8.3.2 За подновяване на сертификата се из-
вършва оценка на компетенциите. В случаите, 
когато се прецени, че е необходимо опресни-
телно обучение, се извършва допълнителна 
оценка след завършването му.
6653
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Изменения към Международната конвенция 
за безопасност на човешкия живот на море 
от 1974 г. с измененията и допълненията 

(Приети с Резолюция MSC.404(96) на Ко-Приети с Резолюция MSC.404(96) на Ко-
митета по морска безопасност на Между-
народната морска организация на 19 май 
2016 г. В сила за Република България от  

1 януари 2020 г.)

Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) от Конвен-

цията за Международната морска организация 
относно функциите на Комитета,

Като припомня също член VIII, буква б) 
от Международната конвенция за безопас-
ност на човешкия живот на море от 1974 г. 
(„Конвенцията“) относно процедурата за 
изменение, приложима към приложението 
към Конвенцията, различна от разпоредбите 
на глава I,

Като взе предвид, на своята деветдесет и 
шеста сесия, измененията на Конвенцията, 
предложени и разпространени в съответствие 
с член VIII, буква б), точка i) от Конвенцията,

1. Приема, в съответствие с член VIII, 
буква б), точка i�) от Конвенцията, изменения 
на Конвенцията, чийто текст се съдържа в 
приложението към настоящата резолюция;

2. Определя в съответствие с член VIII, 
буква б), точка �i), параграф 2, бб) от Кон-
венцията, че споменатите изменения се 
считат за приети на 01 юли 2019 г., освен 
ако преди тази дата повече от една трета от 
договарящите правителства по Конвенция-
та или договарящите правителства, чиито 
комбинирани търговски флоти съставляват 
не по-малко от 50 % от брутния тонаж на 
световния търговски флот, не са уведомили 
генералния секретар за възраженията си 
срещу измененията;

3. Приканва договарящите се правителства 
по Конвенцията да отбележат, че в съответ-
ствие с член VIII, буква б), подточка �ii), па-
раграф 2 от Конвенцията измененията влизат 
в сила на 1 януари 2020 г. след приемането 
им в съответствие с параграф 2 по-горе;

4. Отправя искане към генералния секре-
тар, за целите на член VIII, буква б), точка 
�) от Конвенцията, да предаде заверени ко-
пия от настоящата резолюция и текста на 
измененията, съдържащи се в приложението, 
на всички договарящи се правителства по 
Конвенцията;

5. Отправя искане към генералния секретар 
да предаде копия от настоящата резолюция 
и приложението към нея на членовете на 
организацията, които не са договарящи се 
правителства по Конвенцията.

ГЛАВА ІІ-2
КОНСТРУКЦИЯ – ПРОТИВОПОЖАРНА ЗА
ЩИТА, ОТКРИВАНЕ И ПОТУШАВАНЕ НА 

ПОЖАРИ

ЧАСТ �
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правило 3 – Определения
1 След параграф 56 се добавят следните 

нови параграфи:
 „57 Хеликоптерна площадка е зона на ко-
раб, предназначена за аварийно кацане на 
хеликоптери, но която не е проектирана 
за рутинни хеликоптерни операции.
 58 Зона на кръжене на хеликоптер над плава
телен съд е зона за качване, предназначена 
за прехвърляне с хеликоптер на персонал 
или провизии към или от кораба, докато 
хеликоптерът кръжи над палубата.“

ЧАСТ D
ЕВАКУАЦИЯ

Правило 13 – Средства за евакуация
1 Бележката под линия към заглавието на 

параграф 3.2 се заличава.
2 След параграф 3.2.6.2 се добавят следните 

нови параграфи: 
 „3.2.7 Анализ за възможностите за еваку
ация за пътнически кораби*
 3.2.7.1 Аварийните маршрути се оценя-
ват чрез анализ на възможностите за 
евакуация на ранен етап от процеса на 
проектиране. Анализът се прилага за:

1.  ро-ро пътнически кораби, по-
строени на или след 1 юли 
1999 г.; и

2.  други пътнически кораби, по-
строени на или след 1 януари 
2020 г., превозващи повече от 
36 пътници.

 3.2.7.2 Анализът се използва, за да се 
установи и предотврати, доколкото е въз-
можно, вероятното струпване на хора, по 
време на напускане на кораба, в резултат 
от нормалното движение на пътници и 
екипаж в аварийните маршрути, като 
се отчита и вероятността екипажът да 
се придвижва по тези маршрути в посо-
ка, противоположна на движението на 
пътниците. В допълнение, анализът се 
използва, за да се докаже, че аварийните 
средства са достатъчно гъвкави, за да оси-
гурят възможността определени аварийни 
маршрути, сборни пунктове, пунктове за 
качване или спасителни съдове да не са 
на разположение, защото са повредени.

____________
* Вижте Преразгледаните насоки за анализите 

на възможностите за евакуация за нови и същест
вуващи пътнически кораби (MSC.1/Circ.1533), с 
измененията.“
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3 Параграф 7.4 се заличава.

ЧАСТ G
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Правило 18 – Съоръжения за хеликоптери
4 След параграф 2.2 се добавя нов параграф 

2.3, както следва:
 „2.3 Независимо от изискванията на па-
раграф 2.2 по-горе, корабите, построени 
на или след 1 януари 2020 г., с хеликоп-
терна площадка, се оборудват с пенога-
сителни противопожарни средства, които 
отговарят на съответните разпоредби 
на глава 17 от Кодекса за системите за 
противопожарна безопасност“.

и следващите параграфи се преномерират 
съответно.

5 Преномерираният параграф 2.4 се заменя 
със следния текст:

 „2.4 Независимо от изискванията на 
параграф 2.2 или 2.3 по-горе, ро-ро 
пътническите кораби без хеликоптерни 
площадки трябва да са в съответствие 
с правило III/28“.

6 След параграф 5.1.5 се добавя нов пара-
граф 5.1.6, както следва:

 „6. вместо изискванията на параграфи 
5.1.3 до 5.1.5, на кораби, построени на 
или след 1 януари 2020 г., с хеликоптерна 
площадка, пеногасителните противо-
пожарни средства, които отговарят на 
изискванията на Кодекса за системите 
за противопожарна безопасност“.

и останалите параграфи се преномерират 
съответно.

ГЛАВА III
СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА И ПРИСПОСОБ

ЛЕНИЯ

ЧАСТ �
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правило 3 – Определения
7 След параграф 24 се добавя следният 

нов параграф:
 „25 Изисквания за поддръжка, щателна 
проверка, експлоатационни изпитвания, 
основен ремонт и преглед са изисквани-
ята за поддръжка, щателна проверка, 
експлоатационни изпитвания, осно-
вен ремонт и преглед на спасителни 
лодки и дежурни лодки, спускателни 
съоръжения и механизми за освобож-
даване, приети от Комитета по морска 
безопасност на Организацията с Резо-
люция MSC.402(96), с измененията от 
Организацията, при условие че тези 
изменения са приети и влезли в сила в 
съответствие с разпоредбите на член VIII 
от настоящата Конвенция във връзка с 
процедурите за изменение, приложими 
към приложението, различни от тези 
по глава I“.

ЧАСТ B
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИТЕ И СПА-

СИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА

Правило 20 – Оперативна готовност, под
дръжка и проверки

8 Параграф 3.1 се заменя със следния текст:
 „3.1 Поддръжката, изпитването и про-
верките на спасителните средства се 
извършват по такъв начин, че да се 
отчете надеждността на тези средства“.

9 Параграф 11 се заменя със следния текст:
„11  Поддръжка, щателна проверка, екс-

плоатационни изпитвания, основен 
ремонт и преглед на спасителни 
лодки, дежурни лодки и високоско-
ростни дежурни лодки, спускателни 
съоръжения и механизми за осво-
бождаване

11.1  Спускателните съоръжения:
1.  се подлагат на щателна проверка 

по време на годишните прегледи, 
изисквани от правила I/7 или I/8, 
в зависимост от случая; и

2.  след завършване на проверката, 
посочена в параграф 11.1.1, се под-
лагат на изпитване при динамично 
натоварване на спирачката на ле-
бедката при максимална скорост 
на спускане. Натоварването, което 
се прилага, е масата на спасител-
ния съд или дежурната лодка без 
лица на борда, с изключение на 
това, че през интервали от поне 
веднъж на пет години, изпитването 
се извършва с пробно натоварване, 
равно на 1,1 пъти теглото на спа-
сителния съд или дежурната лодка 
и пълното им окомплектоване с 
екипаж и оборудване.

11.2  Механизмите за освобождаване на 
спасителните лодки и дежурните 
лодки, включително механизмите за 
освобождаване на високоскоростни 
дежурни лодки и системите за ос-
вобождаване на свободно падащи 
спасителни лодки:
1.  се подлагат на щателна проверка 

и експлоатационно изпитване по 
време на годишните прегледи, 
изисквани съгласно правила I/7 
и I/8;

2.  в случай на механизъм за осво-
бождаване при натоварване, се 
изпитват с товар, равен на 1,1 пъти 
общата маса на лодката с напълно 
окомплектован екипаж и оборуд-
ване, винаги когато се извършва 
основен ремонт на механизма за 
освобождаване. Такова цялостно 
и експлоатационно изпитване се 
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извършва най-малко веднъж на 
всеки пет години;* и

3.  независимо от параграф 11.2.2, 
експлоатационното изпитване 
на системите за освобождаване 
на свободно падащи спасителни 
лодки се извършва чрез свободно 
спускане само с екипажа, извърш-
ващ изпитването, на борда или 
чрез изпитване без спускане на 
спасителната лодка, извършено на 
база изискванията за поддръжка, 
щателна проверка, експлоатаци-
онно изпитване, основен ремонт 
и преглед.

____________
* Вижте Препоръка за изпитванията на спаси

телни средства (резолюция �.689(17), с измене-
нията. За спасителни средства, инсталирани на 
борда на или след 1 юли 1999 г., вижте Прерабо
тените препоръки за изпитванията на спасителни 
средства (резолюция MSC.81(70), с измененията.

11.3  Куките за автоматично освобож-
даване на спасителните плотове, 
спускани с лодбалки:
1.  се подлагат на щателна проверка 

и експлоатационно изпитване по 
време на годишните прегледи, 
изисквани съгласно правила I/7 
и I/8; и

2.  се изпитват с товар, равен на 1,1 
пъти общата маса на спасителния 
плот с напълно окомплектован 
екипаж и оборудване, винаги 
когато се извършва основен ре-
монт на куката за автоматично 
освобождаване. Такова цялостно 
и експлоатационно изпитване се 
извършва най-малко веднъж на 
всеки пет години.*

11.4  Спасителните лодки и дежурните 
лодки, включително високоскорост-
ните дежурни лодки, се подлагат на 
щателна проверка и експлоатацион-
но изпитване по време на годишните 
прегледи, изисквани по силата на 
правила I/7 и I/8.

11.5  Щателната проверка, експлоата-
ционното изпитване и основният 
ремонт, изисквани съгласно пара-
графи 11.1 до 11.4, както и поддръж-
ката и ремонтът на оборудването, 
посочени в параграфи 11.1 до 11.4, 
се извършват в съответствие с 
изиск ванията за поддръжка, ща-
телна проверка, експлоатационно 
изпитване, основен ремонт и пре-
глед и инструкциите за бордово 
техническо обслужване, изисквани 
съгласно правило 36.“
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Изменения към Международната конвенция 
за безопасност на човешкия живот на море 
от 1974 г. с измененията и допълненията 
(Приети с Резолюция MSC.409(97) на Комитета 
по морска безопасност на Международната 
морска организация на 25 ноември 2016 г.  
В сила за Република България от 1 януари 

2020 г.)

Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) от Конвен-

цията за Международната морска организация 
относно функциите на Комитета,

Като припомня също член VIII, буква б) 
от Международната конвенция за безопасност 
на човешкия живот на море от 1974 г. („Кон-
венцията“) относно процедурата за изменение, 
приложима към приложението към Конвен-
цията, различна от разпоредбите на глава I,

Като взе предвид, на своята деветдесет и 
седма сесия, измененията на Конвенцията, 
предложени и разпространени в съответствие 
с член VIII, буква б), точка i) от Конвенцията,

1. Приема, в съответствие с член VIII, 
буква б), точка i�) от Конвенцията, изменения 
на Конвенцията, чийто текст се съдържа в 
приложението към настоящата резолюция;

2. Определя в съответствие с член VIII, 
буква б), точка �i), параграф 2, бб) от Конвен-
цията, че споменатите изменения се считат за 
приети на 01 юли 2019 г., освен ако преди тази 
дата повече от една трета от договарящите 
правителства по Конвенцията или догова-
рящите правителства, чиито комбинирани 
търговски флоти съставляват не по-малко от 
50 % от брутния тонаж на световния търговски 
флот, не са уведомили генералния секретар за 
възраженията си срещу измененията;

3. Приканва договарящите се правителства 
по Конвенцията да отбележат, че в съответ-
ствие с член VIII, буква б), подточка �ii), па-
раграф 2 от Конвенцията измененията влизат 
в сила на 1 януари 2020 г. след приемането 
им в съответствие с параграф 2 по-горе;

4. Отправя искане към генералния секретар, 
за целите на член VIII, буква б), точка �) от 
Конвенцията, да предаде заверени копия от 
настоящата резолюция и текста на изменени-
ята, съдържащи се в приложението, на всички 
договарящи се правителства по Конвенцията;

5. Отправя искане към генералния секретар 
да предаде копия от настоящата резолюция 
и приложението към нея на членовете на 
организацията, които не са договарящи се 
правителства по Конвенцията.

ГЛАВА ІІ-1
КОНСТРУКЦИЯ – УСТРОЙСТВО, ПОДРАЗ
ДЕЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОСТ, МАШИНИ И 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

ЧАСТ �
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правило 312 – Защита срещу шума
1 Параграф 2.1 се изменя, както следва:
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„1. сключени за строителство преди  
1 юли 2014 г. и чиито килове са положе-
ни или които се намират на сходен етап 
на строителство на или след 1 януари 
2009 г.; или“

ГЛАВА ІІ-2

КОНСТРУКЦИЯ – ПРОТИВОПОЖАРНА ЗА
ЩИТА, ОТКРИВАНЕ И ПОТУШАВАНЕ НА 

ПОЖАРИ
Правило 1 – Приложение
2 След параграф 2.8 се добавя следният 

нов параграф:
„2.9 Правило 10.5.1.2.2, изменено с ре-

золюция MSC.409(97), се прилага за ко-
раби, построени преди 1 януари 2020 г., 
включително тези, построени преди 1 юли  
2012 г.“

ЧАСТ В
ПОЖАРОГАСЕНЕ

Правило 10 – Гасене на пожари
3 В параграф 5.1.2.2 последното изречение 

се заменя със следното:
„В случай на битови котли с мощност 

по-малко от 175 kW или котли, защитени 
чрез локални пожарогасителни системи 
на водна основа, както се изисква в пара - 
граф 5.6, не е необходим одобрен пенен по-
жарогасител с капацитет най-малко 135 l.“

ГЛАВА XI-1

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ 
НА МОРСКАТА БЕЗОПАСНОСТ

4 След правило 2 се добавя следното ново 
правило 2-1:

„Правило 21 – Хармонизиране на пери 
о дите за преглед на товарни кораби, които 
не са предмет на Кодекс ESP

За товарни кораби, които не подлежат 
на подобрени прегледи съгласно правило 
XI-1/2, независимо от всякакви други раз-
поредби, междинните прегледи и прегледите 
при подновяване, включени в правило I/10, 
могат да бъдат провеждани и завършвани 
през съответните периоди, както е посоче-
но в Кодекс ESP от 2011 г., с измененията, 
и насоките, разработени от организацията*, 
според случая.
____________

* Вижте Насоките за преглед съгласно хармо-
низираната система за преглед и сертифициране 
(HSSC), 2015 г., приети от Общото събрание на 
организацията с резолюция А.1104(29), с изме-
ненията.“
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Изменения към Международната конвенция 
за безопасност на човешкия живот на море 
от 1974 г. с измененията и допълненията

(Приети с Резолюция MSC.421(98) на Комитета 
по морска безопасност на Международната 
морска организация на 15 юни 2017 г. В сила 
за Република България от 1 януари 2020 г.)

Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) от Конвен-

цията за Международната морска организация 
относно функциите на Комитета,

Като припомня също член VIII, буква б) 
от Международната конвенция за безопас-
ност на човешкия живот на море от 1974 г. 
(„Конвенцията“) относно процедурата за 
изменение, приложима към приложението 
към Конвенцията, различна от разпоредбите 
на глава I,

Като взе предвид, на своята деветдесет и 
осма сесия, измененията на Конвенцията, 
предложени и разпространени в съответствие 
с член VIII, буква б), точка i) от Конвенцията,

1. Приема, в съответствие с член VIII, 
буква б), точка i�) от Конвенцията, изменения 
на Конвенцията, чийто текст се съдържа в 
приложението към настоящата резолюция;

2. Определя в съответствие с член VIII, 
буква б), точка �i), параграф 2, бб) от Конвен-
цията, че споменатите изменения се считат 
за приети на 01 юли 2019 г., освен ако преди 
тази дата повече от една трета от догова-
рящите се правителства по Конвенцията 
или договарящите се правителства, чиито 
комбинирани търговски флоти съставляват 
не по-малко от 50 % от брутния тонаж на 
световния търговски флот, не са уведомили 
генералния секретар за възраженията си 
срещу измененията;

3. Приканва договарящите се правителства 
по Конвенцията да отбележат, че в съответ-
ствие с член VIII, буква б), подточка �ii), па-
раграф 2 от Конвенцията измененията влизат 
в сила на 1 януари 2020 г. след приемането 
им в съответствие с параграф 2 по-горе;

4. Отправя искане към генералния секре-
тар, за целите на член VIII, буква б), точка 
�) от Конвенцията, да предаде заверени ко-
пия от настоящата резолюция и текста на 
изменения та, съдържащи се в приложението, 
на всички договарящи се правителства по 
Конвенцията;

5. Отправя искане към генералния секретар 
да предаде копия от настоящата резолюция 
и приложението към нея на членовете на 
организацията, които не са договарящи се 
правителства по Конвенцията.
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ГЛАВА ІІ-1
КОНСТРУКЦИЯ – УСТРОЙСТВО, ПОДРАЗ
ДЕЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОСТ, МАШИНИ И 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

ЧАСТ �
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правило 1 – Приложение
1 След параграф 1.1 се вмъкват следните 

нови параграфи 1.1.1 и 1.1.2:
„1.1.1  Освен ако изрично не е предвидено 

друго, части B, B-1, B-2 и B-4 от тази 
глава се прилагат само за кораби:
1.  договорът за строителство на 

които е сключен на или след  
1 януари 2020 г.;

или
2.  при липса на договор за строител-

ство – килът на които е положен 
или които се намират на сходен 
етап на изграждане на или след 
1 юли 2020 г.; или

3.  които предстои да бъдат доставе-
ни на или след 1 януари 2024 г.

1.1.2  Освен ако изрично не е предвидено 
друго, за кораби, които не са предмет 
на разпоредбите на точка 1.1.1, но 
са построени на или след 1 януари 
2009 г., Администрацията:
1.  гарантира, че са спазени изис-

кванията в части B, B-1, B-2 и 
B-4, приложими съгласно глава 
II-1 от Международната конвен-
ция за безопасност на човешкия 
живот на море от 1974 г., изме-
нена с резолюции MSC.216(82), 
MSC.269(85) и MSC.325(90); и

2.  гарантира, че са спазени изис-
кванията на правило 19-1.“

2 Параграф 1.3.4 се заличава, а в края на 
параграф 1.3.3 „;“ се заменя с „.“.

3 Параграф 2 се заменя със следното:
„2  Освен ако изрично не е предвидено 

друго, за кораби, построени преди  
1 януари 2009 г., Администрацията:

1.  гарантира, че са спазени изисква-
нията, приложими съгласно глава 
II-1 от Международната конвен-
ция за безопасност на човешкия 
живот на море от 1974 г., изме-
нена с резолюции MSC.1(XLV), 
MSC.6(48), MSC.11(55), MSC.12(56), 
MSC.13(57), MSC.19(58), MSC. 
26(60), MSC.27(61), Резолюция 1  
от Конференцията SOL�S от 
1995 г., MSC.47(66), MSC.57(67), 
MSC.65(68), MSC.69(69), MSC. 
99(73), MSC.134(76), MSC.151(78) 
и MSC.170(79); и

2.  гарантира, че са спазени изиск-
ванията на правило 19-1.“

Правило 2 – Определения
4 Параграф 2 се заменя със следното: 

 „2 Мидел е в средата на дължината (L)“.
5 Параграфи 9 и 10 се заменят със следното:

 „9 Водоизместимост (d) е вертикалното 
разстояние от килевата линия при:

1.  мидела за корабите, които са пред-
мет на разпоредбите на правило 
ІІ-1/1.1.1.1; и

2.  средната точка на дължината на под-
разделението (Ls) за кораби, които 
не са предмет на разпоредбите на 
правило ІІ-1/1.1.1.1, но са построени 
на или след 1 януари 2009 г.;

до въпросната водолиния.
 10 Найдълбоко газене на подразделението 
(ds) е лятната товарна водолиния на га-
зене на кораба“.

6 Параграф 13 се заменя със следното:
 „13 Диферент е разликата между газенето 
при носа и газенето при кърмата, къде-
то газенето се измерва при предните и 
задните:

1.  перпендикуляри, както са определе-
ни съответно в действащата Меж-
дународна конвенция за товарните 
водолинии, за кораби, които са 
предмет на разпоредбите на правило 
ІІ-1/1.1.1.1; и

2.  терминали при кораби, които не са 
предмет на разпоредбите на правило 
ІІ-1/1.1.1.1, но са построени на или 
след 1 януари 2009 г.;

без да се взема предвид наклона на кила“.
7 Параграф 19 се заменя със следното:

 „19 Палуба на преградата на пътнически 
кораб означава най-горната палуба:

1.  до която основните вертикални 
прегради и корпусът на кораба са 
водонепроницаеми, при кораби, 
които са предмет на разпоредбите 
на правило ІІ-1/1.1.1.1; и

2.  във всяка точка от дължината 
на подразделението (Ls), до която 
главните вертикални прегради и 
корпусът на кораба са водонепро-
ницаеми, и най-долната палуба, от 
която евакуацията на пътниците и 
екипажа няма да бъде възпрепят-
ствана от вода на нито един етап от 
наводнението за случаи на повреди, 
определени в правило 8 и част B-2 от 
настоящата глава, при кораби, които 
не са предмет на разпоредбите на 
правило II-1/1.1.1.1, но са построени 
на или след 1 януари 2009 г.
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 Палубата на преградата може да бъде 
прагова палуба. На товарен кораб, който 
не е предмет на разпоредбите на правило 
ІІ-1/1.1.1.1, но е построен на или след 
1 януари 2009 г., палубата на надводен 
борд може да се приеме за палуба на 
преградата“.

8  Параграф 26 се заличава, а останалите 
параграфи се преномерират съответно.

ЧАСТ B
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Правило 4 – Общи положения
9  Параграф 1 и бележката под линия към 

параграф 1 се заличават.
10  Преди параграф 2 се вмъкват следните 

нови параграфи 1 и 2: 
  „1 Освен ако изрично не е предвидено 
друго, изискванията в части B-1 до B-4 
се прилагат за пътнически кораби.
 2 За товарни кораби изискванията в 
части B-1 до B-4 се прилагат, както 
следва:
2.1 В част B-1:

1.  Освен ако изрично не е предви-
дено друго, правило 5 се прилага 
за товарни кораби, а правило 5-1 
се прилага за товарни кораби, 
различни от танкери, както е оп-
ределено в правило I/2, буква h);

2.  Правило 6 до правило 7-3 се при-
лага за товарни кораби с дължина 
(L) 80 m и повече, но могат да не 
включват тези кораби, които са 
предмет на следните документи и 
за които е доказано, че отговарят 
на изискванията за подразделяне 
и устойчивост на повреда на тези 
документи:
1.  Приложение I към M�RPOL, с 

изключение на това, че комби-
нираните превозвачи (както са 
определени в правило II-2/3.14 
на SOL�S) с надводни бордове 
от тип Б са в съответствие с 
правило 6 до правило 7-3*; или

2.  Международния кодекс за кон-
струкцията и оборудването на 
кораби за превоз на опасни 
химикали в наливно състояние 
(Кодекс IBC)*; или

3.  Международния кодекс за стро-
ежа и оборудването на кораби, 
превозващи втечнени газове 
в наливно състояние (Кодекс 
IGC)*; или

4.  изискванията за устойчивост 
на повреди на правило 27 от 
Конвенцията за товарните во-
долинии от 1966 г., прилагани 
в съответствие с резолюции 
А.320(IX) и А.514(13), при ус-
ловие че по отношение на то-

варните кораби, за които се 
прилага правило 27(9) основ-
ните напречни водонепроница-
еми прегради, които се считат 
за ефективни, са с отстояние 
съгласно параграф 12, буква 
е) от Резолюция А.320(IX), с 
изключение на това, че кора-
бите, предназначени за превоз 
на товар на палубата, са в 
съответствие с правило 6 до 
правило 7-3; или

5.  изискванията за устойчивост на 
повреди на правило 27 от Про-
токола за товарните водолинии 
от 1988 г., с изключение на това, 
че корабите, предназначени за 
превоз на товар на палубата, 
са в съответствие с правило 6 
до правило 7-3; или

6.  стандартите за подразделяне и 
устойчивост на повреди в други 
документи**, разработени от 
организацията.

2.2  Освен ако изрично не е предвидено 
друго, изискванията в части B-2 и 
B-4 се прилагат за товарните кораби.

______________
*  Вижте Насоките за проверка на изискванията 

за устойчивост на повреди за танкери
(MSC.1/Circ.1461).
** 1.  За плавателни съдове за офшорни 

доставки с дължина, непревишаваща 
100 m (L), Насоките за проектиране и 
строителство на плавателни съдове за 
офшорни доставки от 2006 г. (резолю-
ция MSC.235(82), изменена с резолюция 
MSC.335(90); или

2.  За корабите със специално предназначе-
ние – Кодексът за безопасност на кораби 
със специално предназначение, 2008 г. (ре-
золюция MSC.266(84), с измененията).“

11  Параграфи 2 до 4 се преномерират съ-
ответно.

ЧАСТ B-1
УСТОЙЧИВОСТ

Правило 5 – Устойчивост в неповредено 
състояние

12  Бележката под линия към заглавието се 
заличава и параграфи 1 и 2 се заменят 
със следното:
 „1 Всеки пътнически кораб, независимо 
от размера му, и всеки товарен кораб с 
дължина (L) 24 m и повече, следва да се 
изпита при накланяне след изграждането 
му. Определят се водоизместимостта 
без товар и надлъжното, напречното 
и вертикалното положение на неговия 
център на тежестта. В допълнение към 
всички други приложими изисквания на 
настоящите правила корабите с дължина 
24 m и повече трябва като минимум да 
отговарят на изискванията на част А от 
Кодекс IS от 2008 г.
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 Администрацията може да разреши на 
отделен товарен кораб да бъде освободен 
от креноването, ако са на разположение 
основните данни за устойчивост от кре-
новането на кораб от същия клас и се 
докаже пред Администрацията, че тези 
основни данни предоставят надеждна 
информация за устойчивост на кора-
ба, който е освободен от креноването 
съгласно изискванията на правило 5-1. 
При завършване на строителството се 
извършва проверка на лекото тегло и на 
кораба се прави изпитване при накланя-
не винаги когато се прави сравнение с 
данните, получени от кораба от същия 
клас, когато се установи отклонение от 
водоизместимостта без товар, надвиша-
ващо 1 % за кораби с дължина 160 m 
или повече и 2 % за кораби с дължина 
50 m или по-малко и съгласно опреде-
леното чрез линейна интерполация за 
междинни дължини или отклонение 
от надлъжния център на тежестта без 
товар, надвишаващо 0,5 % от L“.

13 Параграф 5 се заменя със следното:
 „5 През периодични интервали, не-
превишаващи пет години, се извършват 
проверки на лекото тегло на всички път-
нически кораби за установяване на про-
мени във водоизместимостта без товар и 
надлъжния център на тежестта. Корабът 
се наклонява отново всеки път, когато, 
в съответствие с одобрената информа-
ция за устойчивостта, се установи или 
предполага отклонение във водоизмес-
тимостта без товар, превишаващо 2 %, 
или отклонение от надлъжния център 
на тежестта, превишаващо 1 % от L“.

Правило 51 – Информация за устойчивост
та, която се предоставя на капитана

14  Бележката под линия към заглавието 
на правилото се заменя със следното:

15 Правило 5-1.1 се заменя със следното:
 „1 На капитана на кораба се предоставя 
такава информация, каквато Админи-
страцията прецени за необходима, за 
да му се даде възможност чрез бързи и 
опростени действия да придобие точна 
представа за устойчивостта на кораба 
при различни условия на работа. Копие 
от информацията за устойчивостта се 
предоставя на Администрацията“.

16  Параграф 2.1 се заменя със следното:
 „1. криви или таблици с минимална екс-
плоатационна метацентрична височина 
(GM) и максимално допустим диферент 
спрямо газенето, които осигуряват съот-
ветствие с изискванията за устойчивост 
в неповредено състояние и устойчивост 
на повреди, когато е приложимо, или 
съответните криви или таблици на 
максимално допустимия вертикален 
център на тежестта (KG) и максимално 

допустимия диферент спрямо газенето, 
или с еквивалентните на тези криви 
или таблици;“.

17  Параграфи 3 и 4 се заменят със следното:
 „3 Информацията за устойчивостта в 
неповредено състояние и устойчивостта 
на повреди, изисквана съгласно правило 
5-1.2, се представя като консолидирани 
данни и обхваща пълния работен ди-
апазон на газене и диферент. Прило-
жимите стойности на диферента трябва 
да съвпадат с цялата информация за 
устойчивостта, предназначена за използ-
ване на борда. Информацията, която не 
се изисква за определяне на границите 
на устойчивост и диферента, следва да 
не бъде включвана в тази информация.

______________
„*  Вижте и Насоки за изготвяне на ин формация 

за устойчивостта в неповредено състояние 
(MSC/Circ.456) и Преработено ръководство 
на капитана за избягване на опасни ситуации 
при неблагоприятни метеорологични условия 
(MSC.1/Circ.1228).“

 4 Ако устойчивостта на повреди се 
изчислява в съответствие с правило 6 
до правило 7-3 и, ако е приложимо, с 
правила 8 и 9.8, се определя гранична 
крива на устойчивост, като се използва 
линейна интерполация между мини-
мално изисквания GM, приет за всяко 
от трите газения ds, dp и dl. Когато се 
изчисляват допълнителни индекси на 
подразделение за различни диференти, 
се представя една обвиваща крива на 
базата на минималните стойности от тези 
изчисления. Когато се предвижда да се 
развият криви на максимално допустим 
KG, трябва да се гарантира, че получените 
максимални KG криви съответстват на 
линейно изменение на GM.
 5 Като алтернатива на една обвиваща 
крива, изчисленията за допълнителни 
диференти могат да се извършват с един 
общ GM за всички диференти, приети за 
всяко газене на подразделението. След 
това се използват най-ниските стойнос-
ти на всеки частичен индекс Аs, Аp и 
Аl за тези диференти при сумирането 
на получения индекс на подразделение 
А съгласно правило 7.1. Това ще доведе 
до една гранична крива на GM на ба-
зата на GM, използван за всяко газене. 
Разработва се диаграма за граница на 
диферент, показваща предполагаемия 
диапазон на диферента“.

18  Параграф 5 се преномерира съответно 
и се изменя, както следва:
 „6 Когато не са предоставени криви или 
таблици на минимална работна метацен-
трична височина (GM) или максимално 
допустим KG спрямо газенето, капитанът 
гарантира, че експлоатационното със-
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тояние не се отклонява от одобрените 
условия на натоварване или проверява 
чрез изчисление дали изискванията за 
устойчивост са спазени за това условие 
на натоварване“.

Правило 6 – Изискван индекс на подраз
деление R

19  Уводът в параграф 2 се заменя със 
следното:
 „2 За корабите, за които се прилагат 
изискванията за устойчивост на повреди 
от настоящата част, степента на подраз-
деление, която трябва да се предостави, 
се определя от изисквания индекс на 
подразделение R, както следва:“

20  Уводът в параграф 2.2 се заменя със 
следното:
 „2. При товарни кораби с дължина (L) 
не по-малка от 80 m и не по-голяма от 
100 m (Ls):“

21  Текстът на параграф 2.3 се заменя със 
следното: 
 „2.3 При пътнически кораби:

Лица на борда R

N < 400 R = 0,722

400 ≤ N ≤ 1350 R = N / 7580 + 0,66923

1350 < N ≤ 6000 R = 0,0369 × Ln (N + 89,048) + 0,579

N > 6000 R = 1 – (852,5 + 0,03875 × N) / 
(N + 5000)

Където:
N = общия брой на лицата на борда“.

22 Параграф 2.4 се заличава.
Правило 7 – Постигнат индекс на подраз

деление A
23  Първото изречение на параграф 1 се 

заменя със следното:
 „1 Постигнатият индекс на подразде-
ление A се получава чрез сумиране на 
частичните индекси As, Ap и Al, претег-
лени, както е показано, и изчислени за 
газения ds, dp и dl, определени в правило 2 
в съответствие със следната формула“.

24  Параграфи 2 и 3 се заменят със следното:
 „2 Като минимум изчисляването на A се 
извършва с диферента на нивото за най-
дълбоко газене на подразделението ds и 
частично газене на подразделението dp. 
Прогнозният работен диферент може да 
се използва за лекото експлоатационно 
газене dl. Ако при някое от очаквани-
те експлоатационни условия в обхвата 
на газене от ds до dl, колебанията на 
диферента в сравнение с изчислените 
диференти са по-големи от 0,5 % от L, 
трябва да се извършат едно или повече 
допълнителни изчисления на A за същите 
газения, но включващи достатъчни дифе-
ренти, за да се гарантира, че за всички 
предвидени експлоатационни условия 
разликата в диферента в сравнение с 

отправния диферент, използвана за едно 
изчисление, ще бъде не повече от 0,5 % 
от L. Всяко допълнително изчисление на 
A трябва да съответства на правило 6.1.
 3 При определяне на положителната 
крива на лоста за изправяне (GZ) на 
остатъчната крива на устойчивост в меж-
динния и крайния етап на равновесие при 
наводняване, използваната водоизмести-
мост трябва да бъде тази на състоянието 
на натоварване в неповредено състояние. 
Всички изчисления трябва да се правят 
с кораб със свободно диферентоване“.

Правило 71 – Изчисляване на коефици
ента pi

25  В параграф 1 текстът на бележката за 
средното напречно разстояние b се за-
меня със следното:
„b =  средното напречно разстояние в ме-

три, измерено под прав ъгъл спрямо 
централната линия при най-дъл-
бокото газене на подразделението 
между корпуса и предполагаемата 
вертикална равнина, простираща 
се между надлъжните граници, 
използвани за изчисляване на кое-
фициента pi, и която е допирателна 
или обща с цялата или с част от 
 най-външния участък на разглеж-
даната надлъжна вертикална пре-
града. Тази вертикална равнина 
трябва да е ориентирана така, че 
средното напречно разстояние до 
корпуса да е максимално, но не 
повече от два пъти най-малкото 
разстояние между равнината и кор-
пуса. Ако горната част на надлъж-
ната преграда е под най-дълбоко-
то газене на подразделението, се 
приема, че вертикалната равнина, 
използвана за определяне на b, се 
простира нагоре до най-дълбоката 
водолиния на подразделението. 
Във всеки случай b не трябва да 
се приема за по-голямо от B/2“.

Правило 72 – Изчисляване на коефици
ента si

26  Параграфи 2 до 4.1.2 се заменят със 
следното:
 „2 За пътнически кораби и товарни 
кораби, оборудвани с устройства сре-
щу напречно наводняване, коефициент 
sintermediate,i се приема за най-малкия 
от s-коефициентите, получени от всич-
ки етапи на наводняване, включително 
етапа преди изравняване, ако има такъв, 
и се изчислява, както следва:

 където GZmax не трябва да е повече 
от 0,05 m, а Range не повече от 7°. 
sintermediate, i = 0, ако междинният 
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кренящ ъгъл надвишава 15° за пътни-
чески кораби и 30° за товарни кораби.
 За товарни кораби, които не са обо-
рудвани с устройства срещу напречно 
наводняване, коефициент sintermediate,i 
се приема за единица, освен ако Адми-
нистрацията счита, че устойчивостта в 
междинните етапи на навод няването 
може да е недостатъчна, в който случай 
тя следва да помоли за допълнително 
проучване.
 За пътнически и товарни кораби, където 
са монтирани устройства срещу напреч-
но наводняване, времето за изравняване 
не надвишава 10 минути.
 3 Коефициентът sfinal,i се получава от 
следната формула:

 където: GZmax не трябва да е повече 
от TGZmax;
 Обхватът не трябва да е по-голям от 
TRange;
 TGZmax = 0,20 m, за ро-ро пътнически 
кораби – всеки случай на повреда, който 
включва ро-ро помещение,
TGZmax = 0,12 m, в противен случай;
 TRange = 20°, за ро-ро пътнически ко-
раби – всеки случай на повреда, който 
включва ро-ро помещение,
TRange = 16°, в противен случай;
K = 1, ако θe ≤ θmin
K = 0, ако θe ≥ θmax

 
в противен случай,
където:
�θmin е 7° за пътнически кораби и 25° за 
товарни кораби; и
�θmax е 15° за пътнически кораби и 30° 
за товарни кораби.
 4 Коефициентът smom, i е приложим 
само за пътнически кораби (за товарни 
кораби smom,i приема се за единица) и 
се изчислява при крайно равновесие по 
формулата:

където:
 Водоизместване е водоизместването в 
неповредено състояние при съответното 
газене (ds, dp или dl).
 Mheel е максималният приет кренящ мо-
мент, изчислен в съответствие с параграф 
4.1; и
smom,i ≤ 1

4.1  Кренящият момент Mheel се изчис-
лява, както следва:
 Mheel = максимум (Mpassenger или 
Mwind или Msur�i�alcraft)

4.1.1  Mpassenger е максималният приет 
кренящ момент, резултат от движе-
нието на пътници, и се получава по 
следния начин:
 Mpassenger = (0,075 × Np) × (0,45 × B) 
(tm)
където:
 Np максималният брой пътници, за 
които е разрешено да бъдат на борда 
в експлоатационно състояние, съот-
ветстващо на най-дълбокото газене 
на подразделението; и
 B е широчината на кораба, определена 
в правило 2.8.

Алтернативно кренящият момент може да 
бъде изчислен, като се приеме, че пътниците 
са разпределени по 4 души на квадратен ме-
тър по свободните палубни пространства към 
едната страна на кораба на палубите, където 
се намират сборните пунктове, по начин, по 
който те предизвикват най-остър момент на 
накланяне. Приема се, че теглото на всеки 
пътник е 75 kg.

4.1.2  Mwind е максималният приет вятърен 
момент в ситуация на повреда:
Mwind = (P × A × Z) / 9806 (tm)
където:
P = 120 N/m2;
 А = проектирана странична зона над 
водолинията;
 Z = разстояние от центъра на стра-
нично проектираната зона над водо-
линията до T/2; и
T = съответното газене (ds, dp или dl)“.

27  Параграф 5 се заменя със следното:
„5  Несиметричното наводняване следва 

да се поддържа до минимума, съв-
местим с ефективната конструкция. 
Когато е необходимо да се коригират 
големи ъгли на наклон, приетите 
мерки следва, при възможност, да 
бъдат самостоятелни, но във всеки 
случай, където има осигурени кон-
тролни средства за устройствата за 
изравняване, те следва да могат да се 
управляват от палубата на преградата 
на пътнически кораби и палубата на 
надводен борд на товарните кораби. 
Тези устройства, заедно с техните 
органи за управление, следва да 
бъдат приети от Администрацията*. 
На капитана на кораба се предоставя 
необходимата информация относно 
използването на устройствата за 
изравняване. 

* Има се предвид Преработена препоръка от
носно стандартния метод за оценка на устройства 
срещу напречно наводняване, приета от организа-
цията с резолюция MSC.362(92) с измененията“.
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28  Уводът на параграф 5.2 се заменя със 
следното:
 „5.2 Коефициент si се приема за нула в 
случаите, когато крайната водолиния, 
като се вземат предвид потъването, 
наклона и диферента, е потопена“.

29 Параграф 5.3 се заменя със следното:
 „5.3 Коефициент si се приема за нула, 
ако, като се вземат предвид потъването, 
наклона и диферента, настъпи някое от 
следните събития в междинен етап или 
в последния етап на наводняването:

1.  потапяне на вертикален авариен 
люк в палубата на преградата на 
пътнически кораби и на палубата 
на надводен борд на товарните 
кораби, предвидено за съответ-
ствие с глава II-2;

2.  всички органи за управление, 
предназначени за работа с водо-
непроницаеми врати, устройства 
за изравняване, клапани на тръ-
бопроводи или вентилационни 
тръби, предназначени да поддър-
жат целостта на водонепроница-
емите вертикални прегради над 
горната палуба на преградата на 
пътническите кораби и палубата 
на надводен борд на товарните 
кораби, са недостъпни или не-
работещи; и

3.  потапяне на която и да е част 
от тръбопроводите или венти-
лационните тръби, разположени 
в рамките на предполагаемата 
степен на повреда и премина-
ващи през водонепроницаема 
граница, ако това може да доведе 
до прогресивно наводняване на 
отделенията, които не се считат 
за наводнени“.

30 Параграф 5.5 се заменя със следното:
„5.5  С изключение на предвиденото в 

параграф 5.3.1, не е необходимо да се 
вземат предвид отворите, затворени 
с водоплътни капаци на гърловини 
и изравнени бордови илюминатори, 
плъзгащи се водонепроницаеми 
врати, управлявани от разстояние, 
бордови илюминатори от неотваря-
ем тип, както и водонепроницаеми 
врати за достъп и водоплътни ка-
паци на люковото закритие, които 
трябва да се държат затворени в 
морето“.

Правило 8 – Специални изисквания от
носно устойчивостта на пътническите кораби

31  Параграфи 1 и 2 и уводът на параграф 
3 се заменят със следното:
 „1 Пътнически кораб, предназначен за 
превоз на 400 или повече лица, има 

водонепроницаемо подразделение към 
кърмата на първата носова непроница-
ема преграда, така че si = 1 за повреда, 
включваща всички отделения в рамките 
на 0,08L, измерено от носовия перпенди-
куляр за трите условия на натоварване, 
използвани за изчисляване на постиг-
натия индекс на подразделение A. Ако 
постигнатият индекс на подразделение 
A се изчислява за различни диференти, 
това изискване трябва да бъде изпълнено 
и за тези условия на натоварване.
 2 Пътнически кораб, предназначен за 
превоз на 36 или повече лица, трябва 
да може да издържи на повреда по 
протежение на корпуса до степента, оп-
ределена в параграф 3. Съответствието 
с настоящото правило се постига чрез 
доказване, че si, както е определено в 
правило 7-2, е не по-малко от 0,9 за три-
те условия на натоварване, използвани 
за изчисляване на постигнатия индекс 
на подразделение A. Ако постигнатият 
индекс на подразделение A се изчислява 
за различни диференти, това изисква-
не трябва да бъде изпълнено и за тези 
условия на натоварване. 
 3 Степента на повредите, която трябва да 
се приеме при доказване на съответствие 
с параграф 2, зависи от общия брой на 
превозваните лица и L, така че:“

32 Параграф 3.2 се заменя със следното:
„2.  когато трябва да се превозват 400 

или повече лица, се приема, че 
дължината на повредата е 0,03L, но 
не по-малка от 3 m, във всяко по-
ложение по протежение на корпуса, 
заедно с проникване в кораба от 0,1B, 
но не по-малко от 0,75 m, измерено 
навътре от страната на кораба, под 
прав ъгъл към осевата линия на 
нивото на най-дълбокото газене на 
подразделението;“

33 Параграф 3.4 се заменя със следното:
„4.  когато се превозват 36 лица, се при-

ема, че дължината на повредата е 
0,015L, но не по-малка от 3 m, заедно 
с проникване в кораба от 0,05B, но 
не по-малко от 0,75 m; и“

Правило 81 – Капацитет на системата 
и оперативна информация след инцидент с 
наводнение на пътнически кораби

2 Наличие на основни системи в случай 
на повреди от наводнения

34 Текстът се заменя със следното:
 „Пътническият кораб се проектира 
така, че системите, посочени в правило  
ІІ-2/21.4, да останат в експлоатация, кога-
то корабът е подложен на наводняване в 
което и да е отделно водонепроницаемо 
отделение“.
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3 Оперативна информация след инцидент 
с наводнение

35  Текстът на увода се заменя със следното:
 „С цел предоставяне на оперативна 
информация на капитана за безопасно 
връщане в пристанището след инцидент с 
наводнение пътническите кораби имат:“

36  Бележката под линия към правилото се 
заменя със следното:

______________
 „*  Вижте Насоките за оперативна информация за 

капитаните на пътнически кораби за безопасно 
връщане в пристанище със собствено задвижване 
или на буксир (MSC.1/Circ.1400) и Преразгле
даните насоки за оперативна информация за 
капитаните на пътнически кораби за безопасно 
връщане в пристанище (MSC.1/Circ.1532)“.

ЧАСТ B-2
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ВОДОНЕПРОНИЦАЕ-
МОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА АТМОСФЕРНИ 

ВЛИЯНИЯ

Правило 9 – Двойни дъна в пътнически 
кораби и товарни кораби, различни от танкери

37 Параграф 3 се заменя със следното:
 „3.1 Малките кладенци, конструирани в 
двойното дъно, свързани с устройствата 
за дренаж, не трябва да са по-надълбоко 
от необходимото. 
 Вертикалното разстояние от дъното на 
такъв кладенец до равнина, съвпадаща 
с киловата линия, е не по-малко от h/2 
или 500 mm, в зависимост от това коя 
стойност е по-голяма, или за тази част 
от кораба следва да се демонстрира съ-
ответствие с параграф 8 от настоящото 
правило. 
 3.2 Администрацията може да разреши 
и други кладенци (напр. за смазочно 
масло под основните двигатели), ако 
е убедена, че осигуряваната защита е 
равностойна на тази, предоставяна от 
двойното дъно, отговарящо на изисква-
нията на настоящото правило.
 3.2.1 За товарни кораби с дължина 80 m  
и повече или за пътнически кораб се 
доказва еквивалентна защита, като 
се демонстрира, че корабът може да 
издържи на повреди на дъното, както 
е посочено в параграф 8. Като алтер-
натива кладенците за смазочно масло 
под основните двигатели могат да се 
подават в двойното дъно под граничната 
линия, определена от разстоянието h, 
при условие че вертикалното разстояние 
между дъното на кладенеца и равнината, 
съвпадаща с киловата линия, е не по-
малко от h/2 или 500 mm, в зависимост 
от това коя стойност е по-голяма.

 3.2.2 За товарни кораби с дължина, 
по-малка от 80 m, мерките осигуряват 
ниво на безопасност, което е удовлет-
ворително за Администрацията“.

38  Параграфи 6 до 8 се заменят със следното:
 „6 Всяка част от товарен кораб с дъл-
жина 80 m и повече или от пътнически 
кораб, който не е оборудван с двойно 
дъно в съответствие с параграфи 1, 4 
или 5, както е посочено в параграф 2, 
трябва да може да издържи на повреди на 
дъното, както е посочено в параграф 8,  
в тази част на кораба. За товарни кораби 
с дължина, по-малка от 80 m, алтер-
нативните мерки осигуряват ниво на 
безопасност, което е удовлетворително 
за Администрацията.
 7 В случай на необичайни дънни съ-
оръжения на товарен кораб с дължина 
80 m и повече или пътнически кораб 
следва да се докаже, че корабът може 
да издържи на повреди на дъното, както 
е посочено в параграф 8. За товарни 
кораби с дължина, по-малка от 80 m, 
алтернативните мерки осигуряват ниво 
на безопасност, което е удовлетворител-
но за Администрацията.
 8 Съответствието с параграфи 3.1, 3.2.1, 
6 или 7 се постига чрез доказване, че 
si, когато се изчислява в съответствие с 
правило 7-2, е не по-малко от 1 за всички 
условия на експлоатация, когато има 
повреда на дъното със степен, посочена 
в точка 2 по-долу за всяко положение в 
засегнатата част на кораба:
1.  Наводненията в тези помещения не 

нарушават работата на аварийното 
захранване и осветлението, вътреш-
ната комуникация, сигналите или 
други аварийни устройства в другите 
части на кораба.

2.  Предполагаемият размер на повредите 
е, както следва:

За 0,3 L от носо-
вия перпендику-
ляр на кораба

В с я к а  д р у г а 
част на кораба

Надлъжно 
измерение

1/3 L2/3 или 14,5 
m, което е по-
малко

1/3 L2/3 или 
14,5 m, което е 
по-малко

Напречно 
измерение

B/6 или 10 m, ко-
ето е по-малко

B/6 или 5 m, ко-
ето е по-малко

Вертикално 
измерение , 
измерено от 
киловата ли-
ния

B/20, не трябва да 
бъде по-малко от 
0,76 m и повече 
от 2 m

B/20, не трябва 
да бъде по-мал-
ко от 0,76 m и 
повече от 2 m

3.  Ако повреда с по-ниско от максимал-
ното измерение, посочено в точка 2, 
би довела до по-тежко състояние, тази 
повреда следва да се вземе предвид“.
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Правило 10 – Конструкция на водонепро
ницаеми прегради

39  Параграф 1 се заменя със следното:
 „1 Всяка водонепроницаема преграда на 
подразделение, напречно или надлъж-
но, се изгражда с размери на части на 
корабния набор, както е посочено в 
правило 2.17. Във всички случаи водонеп-
роницаемите прегради на подразделение 
трябва да могат да издържат най-малко 
на налягането, дължащо се на напора 
на водата до палубата на преградата 
на пътническите кораби и палубата на 
надводен борд на товарните кораби“.

Правило 12 – Пикови и вертикални пре
гради на машинното отделение, шахтови 
тунели и др.

40 Параграф 1 се заменя със следното:
 „1 Монтира се носова непроницаема 
преграда, която е водонепроницаема до 
палубата на преградата на пътнически 
кораби и палубата на надводен борд 
на товарните кораби. Тази вертикална 
преграда се разполага на разстояние от 
носовия перпендикуляр, не по-малко от 
0,05L или 10 m, в зависимост от това 
коя от двете стойности е по-малка и, 
освен ако Администрацията не разре-
ши, не повече от 0,08L или 0,05L + 3 m, 
в зависимост от това коя от двете стой-
ности е по-голяма.
 2 Корабът се проектира така, че si, из-
числена в съответствие с правило 7-2, да 
не бъде по-малка от 1 при състояние на 
натоварване при най-дълбокото газене 
на подразделението, диферента на ниво 
или всякакви условия на натоварване 
при диферент на носа, ако която и да 
е част от кораба пред първата носова 
непроницаема преграда е наводнена без 
вертикални граници“.

41  Параграфи 2 до 10 се заменят със след-
ното:
 „3 Когато част от кораба под водолинията 
се простира пред носовия перпендику-
ляр, например булбов нос, разстоянията, 
посочени в параграф 1, се измерват от 
една от следните точки:

1.  при средната дължина на такова 
удължение;

2.  на разстояние 0,015L пред носовия 
перпендикуляр; или

3.  от разстояние 3 m пред носовия 
перпендикуляр, в зависимост от 
това кое от тях дава най-малката 
стойност.

 4 Преградите могат да имат стъпала или 
ниши, при условие че са в границите, 
посочени в параграф 1 или 3.
 5 В първата носова непроницаема пре-
града под палубата на преградата на 
пътническите кораби и палубата на 

надводен борд на товарните кораби 
не се поставят врати, люкове, отвори 
за достъп, вентилационни тръби или 
други отвори.
 6.1 Освен в случаите, посочени в пара-
граф 6.2, първата носова непроницаема 
преграда може да бъде пробита под па-
лубата на преградата на пътническите 
кораби и палубата на надводен борд 
на товарните кораби от не повече от 
една тръба за течност във форпиковата 
цистерна, при условие че тази тръба 
е оборудвана с клапан с резба, който 
може да бъде управляван от палубата 
на преградата на пътническите кораби 
и палубата на надводен борд на товар-
ните кораби, като клапанът е разполо-
жен във форпика при първата носова 
непроницаема преграда. Въпреки това 
Администрацията може да разреши 
монтирането на този клапан от задната 
страна на първата носова непроницаема 
преграда, при условие че клапанът е 
достъпен при всички работни условия, 
а местоположението му не е в товарно 
отделение. Алтернативно, при товарни 
кораби тръбата може да бъде снабдена 
с дроселна клапа, осигурена по под-
ходящ начин от легло или фланци и с 
възможност за управление от палубата 
на надводния борд. Всички клапани са 
изработени от стомана, бронз или друг 
одобрен ковък материал. Клапаните 
от обикновен чугун или друг подобен 
материал са неприемливи.
 6.2 В случай че форпикът е разделен, за 
да съдържа два различни вида течности, 
Администрацията може да разреши пър-
вата носова непроницаема преграда да 
бъде пробита под палубата на преградата 
на пътническите кораби и палубата на 
надводен борд на товарните кораби от 
две тръби, всяка от които монтирана в 
съответствие с изискванията на параграф 
6.1, при условие че Администрацията е 
проверила, че няма практическа алтер-
натива за монтиране на втора такава 
тръба и че безопасността на кораба е 
гарантирана, като се има предвид до-
пълнителното подразделяне на форпика.
 7 При наличие на дълга предна над-
стройка първата носова непроницаема 
преграда е удължена до палубата, на-
мираща се над палубата на преградата 
на пътническите кораби и палубата на 
надводен борд на товарните кораби. Не е 
необходимо удължението да се монтира 
директно над вертикалната преграда 
долу, при условие че всички части на 
удължението, включително всяка част 
от рампата, прикрепена към него, са 
разположени в границите, посочени 
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в параграф 1 или 3, с изключението, 
посочено в параграф 8, и че частта от 
палубата, която образува стъпалото, е 
ефективно устойчива на атмосферни 
влияния. Удължението се извършва по 
начин, по който се предотвратява въз-
можността носовата врата или рампа, 
ако има такава, да го повреди в случай 
на повреда или откачване на носовата 
врата или част от рампата.
 8 Когато са монтирани носови врати 
и наклонената товарна рампа е част 
от удължението на първата носова не-
проницаема преграда над палубата на 
преградата на пътническите кораби и 
палубата на надводен борд на товарните 
кораби, рампата е устойчива на атмос-
ферни влияния по цялата си дължина. 
При товарните кораби частта от рампата, 
която е на повече от 2,3 m над палубата 
на надводния борд, може да се прос-
тира напред от границата, посочена в 
параграфи 1 или 3. Рампите, които не 
отговарят на горните изисквания, не се 
считат за удължение на първата носова 
непроницаема преграда.
 9 Броят на отворите в удължението на 
първата носова непроницаема прегра-
да над палубата на надводния борд е 
ограничен до минимума, съвместим с 
конструкцията и нормалната работа на 
кораба. Всички такива отвори трябва да 
могат да бъдат херметически затваряни.
 10 Инсталират се прегради, отделящи 
машинното отделение от товарните и 
жилищните помещения при носа и кър-
мата, които са устойчиви на атмосферни 
влияния до палубата на преградата на 
пътническите кораби и палубата на 
надводен борд на товарните кораби. До 
палубата на преградата или палубата 
на надводния борд се монтира кърмова 
преграда, устойчива на атмосферни вли-
яния. Кърмовата преграда обаче, може 
да има праг под палубата на преградата 
или палубата на надводния борд, при 
условие че това не понижава нивото на 
безопасност на кораба по отношение на 
подразделенията.
 11 Във всички случаи кърмовите тръ-
бопроводи са разположени във водо-
непроницаеми помещения с нормален 
размер. При пътнически кораби кър-
мовото уплътнение се разполага във 
водонепроницаем шахтов тунел или в 
друго водонепроницаемо помещение, 
отделено от отделението с кърмови тръ-
бопроводи, с такъв размер, че в случай 
че е наводнено от течове през кърмовото 
уплътнение, палубата на преградата да 
не бъде потопена. При товарните кораби 

по преценка на Администрацията мо-
гат да се предприемат други мерки за 
свеждане до минимум на опасността от 
проникване на вода в кораба в случай 
на повреда на кърмовите тръбопроводи“.

Правило 13 – Отвори във водонепроница
емите вертикални прегради под палубата на 
преградата при пътнически кораби

42  Параграф 11.1 се заменя със следното:
 „11.1 Когато шахтите или тунелите за 
достъп от жилищните помещения на 
екипажа до машинните отделения за 
тръбопроводи или за каквато и да е друга 
цел преминават през водонепроницаеми 
вертикални прегради, те следва да бъдат 
водонепроницаеми и в съответствие с 
изискванията на правило 16-1. Достъ-
път до най-малко единия край на всеки 
такъв тунел или шахта, ако се използва 
при прекосяване през море, се осъщест-
вява през водонепроницаема шахта до 
височина, достатъчна да позволи достъп 
над палубата на преградата. Достъпът 
до другия край на шахтата или тунела 
може да бъде през водонепроницаема 
врата от вида, съобразен с местопо-
ложението є в кораба. Шахтите или 
тунелите не могат да преминават през 
първото подразделение на вертикалната 
преграда към кърмата на първата носова 
непроницаема преграда“.

Правило 15 – Отвори във външната об
шивка под палубата на преградата на път
ническите кораби и палубата на надводния 
борд на товарните кораби

43  Параграфи 4 и 5.1 се заменят със следното:
 „4 Ефикасно окачени глухи илюминато-
ри, разположени по такъв начин, че да 
могат лесно и ефективно да се затварят 
херметически, се монтират на всички 
странични люкове, с изключение при 
кърмата на една осма от дължината на 
кораба от носовия перпендикуляр и над 
линия, очертана успоредно на палубата 
на преградата отстрани и чиято най-
ниска точка е на височина 3,7 m плюс 
2,5 % от ширината на кораба над най-
дълбокото газене на подразделението, 
като глухите илюминатори могат да 
бъдат преносими в пътническите поме-
щения, освен ако съгласно действащата 
Международна конвенция за товарните 
водолинии не се изисква те да бъдат 
постоянно прикрепени в съответните 
им позиции. Тези преносими глухи илю-
минатори се съхраняват в близост до 
страничните люкове, които обслужват.
 5.1 В помещенията, предназначени из-
ключително за превоз на товари, не се 
монтират странични люкове“.
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44 Параграф 8.2.1 се заменя със следното:
 „8.2.1 Съгласно изискванията на дейст-
ващата Международна конвенция за 
товарните водолинии и с изключение на 
изискванията на параграф 8.3, всеки от-
делен изпускателен отвор, преминаващ 
през външната обшивка от помещенията 
под палубата на преградата при пътни-
ческите кораби и палубата на надводния 
борд при товарните кораби, се оборудва 
с един автоматичен възвратен клапан 
с положителен механизъм за затваряне 
от точка над палубата на преградата 
или с два автоматични възвратни кла-
пана без положителни механизми за 
затваряне, при условие че бордовият 
клапан е разположен над най-дълбокото 
газене на подразделението и е достъпен 
по всяко време за проверка в работни 
условия. Когато е монтиран клапан с 
положителен механизъм за затваряне, 
работното положение над палубата на 
преградата при пътнически кораби и 
палубата на надводния борд при товарни 
кораби е винаги леснодостъпно, като 
следва да се осигуряват средства, които 
показват дали клапанът е отворен или 
затворен“.

45 Параграф 8.4 се заменя със следното:
 „8.4 Движещите се части, преминаващи 
през външната обшивка под най-дъл-
бокото газене на подразделението, се 
оборудват с водонепроницаемо уплът-
нение, одобрено от Администрацията. 
Бордовото уплътнение се поставя във 
водонепроницаемо помещение с такъв 
обем, че при наводняване палубата на 
преградата при пътнически кораби и 
палубата на надводния борд при то-
варните кораби няма да бъде потопена. 
Администрацията може да изиска, ако 
това отделение е наводнено, основната 
или аварийната мощност и осветлението, 
системата за вътрешна комуникация, 
сигнализация или другите аварийни 
устройства да останат на разположение 
в други части на кораба“.

Правило 16 – Конструкция и първоначал
ни изпитвания на водонепроницаеми врати, 
странични люкове и др.

46  Заглавието на правилото се заменя със 
следното:

„Правило 16 – Конструкция и първона
чални изпитвания на водонепроницаемите 
средства за затваряне“.

47  Параграфи 1 и 2 се заменят със следното:
 „1.1 Проектирането, материалите и кон-
струкцията на всички водонепроница-
еми средства за затваряне, като врати, 
люкове, странични люкове, трапове и 

товарни входове, клапани, тръби, улеи 
за пепел и улеи за отпадъци, посочени 
в настоящите правила, отговарят на 
изискванията на Администрацията.
 1.2 Такива клапани, врати, люкове и 
механизми се маркират по подходящ 
начин, за да се гарантира правилното 
им използване за осигуряване на мак-
симална безопасност.
 1.3 Рамките на вертикалните водоне-
проницаеми врати не трябва да имат 
жлеб в долната част, в който може да 
се депозира мръсотия и това да попречи 
на правилното затваряне на вратата.
 2 Водонепроницаемите врати и люкове 
се изпитват чрез водно налягане до мак-
сималното водно налягане, което могат 
да издържат в краен или междинен етап 
на наводняване. При товарни кораби, 
които не са обхванати от изискванията 
за устойчивост на повреди, водонепро-
ницаемите врати и люкове се изпитват 
чрез водно налягане до стойността, 
измерена от долния ръб на отвора до 
един метър над палубата на надводния 
борд. Когато не се провеждат изпитва-
ния на отделни врати и люкове поради 
възможна повреда на изолационни или 
монтажни елементи, изпитването на 
отделни врати и люкове може да се 
замени с изпитване на налягането на 
прототип от всеки вид и размер врата 
или люк с изпитвателно налягане, съ-
ответстващо поне на налягането, изиск-
вано за конкретното местоположение. 
Изпитването на прототипа се извършва 
преди монтирането на вратата или люка. 
Методът и процедурата за монтиране на 
вратата или люка на борда трябва да 
съответстват на тези на прототипното 
изпитване. Когато са монтирани на бор-
да, всяка врата или люк се проверяват за 
правилно напасване между вертикалната 
преграда, рамката и вратата или между 
палубата, комингса и люка“.

Правило 161 – Конструкция и първо
начални изпитвания на водонепроницаеми 
палуби, шахти и др.

48  Параграфи 2 и 3 се заменят със следното:
 „2 В пътническите кораби, когато вен-
тилационна шахта, преминаваща през 
конструкция, преминава през водонепро-
ницаема зона на палубата на преградата, 
шахтата трябва да може да издържи на 
водното налягане в нея, след като се 
отчете максималният кренящ ъгъл по 
време на наводняване в съответствие 
с правило 7-2.
 3 В ро-ро пътнически кораби, където 
цялото или част от проникването на 
палубата на преградата е на главната 
ро-ро палуба, шахтата трябва да може 
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да издържи на ударното налягане, при-
чинено от вътрешни движения на водата 
(разплискване) на ро-ро палубата“.

Правило 17 – Вътрешна непроницаемост 
на пътническите кораби над палубата на 
преградата

49 Параграф 3 се заменя със следното:
 „3 Въздухопроводите, завършващи в 
надстройка, които не са снабдени с водо-
непроницаеми механизми за затваряне, 
се считат за незащитени отвори при 
прилагане на правило 7.2.6.1.1“.

ЧАСТ B-4
УПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА

Правило 19 – Информация за борба с 
авариите

50  Параграф 2 се заличава, а останалите 
параграфи се преномерират съответно.

51  След правило 19 се въвежда следното 
ново правило 19-1: 

„Правило 191 – Тренировки за борба с 
авариите на пътнически кораби

 1 Това правило се прилага за пътнически 
кораби, построени преди, на или след  
1 януари 2020 г.
 2 Тренировка за борба с авариите се 
провежда най-малко веднъж на всеки 
три месеца. Не е необходимо целият 
екипаж да участва във всяка тренировка, 
а само онези членове на екипажа, които 
имат задължения за борба с авариите.
 3 Сценариите на тренировките за борба 
с авариите са различни за всяка трени-
ровка, така че аварийните условия да 
се симулират за различни повреди и, 
доколкото е възможно, да се провеждат 
като при действителна авария.
 4 Всяка тренировка за борба с авариите 
включва:

1.  за членовете на екипажа със 
задължения за борба с аварии-
те – докладване на пунктовете и 
подготовка за изпълнение на за-
дълженията, описани в екипажния 
списък, изискван от разпоредбите 
на правило III/8;

2.  използване на информацията за 
борба с авариите и бордовите 
изчислителни системи за устой-
чивост на повреди, ако има таки-
ва, за извършване на оценки на 
устойчивостта при симулираните 
условия на повреда;

3.  установяване на комуникационна 
връзка между кораба и бреговата 
поддръжка, ако има такава;

4.  функциониране на водонепрони-
цаемите врати и други водонепро-
ницаеми механизми за затваряне;

5.  демонстриране на умения за из-
ползване на системата за откриване 
на наводнения, ако е монтирана, 
в съответствие със задълженията 
на екипажа;

6.  демонстриране на умения за из-
ползване на системите за защита 
срещу напречно наводняване и 
изравняване, ако има такива, в 
съответствие със задълженията 
на екипажа; 

7.  работа на трюмните помпи и про-
верка на трюмните сигнализации 
и автоматичните пускови системи 
на трюмните помпи; и

8.  инструктаж по проверка на повре-
дите и използване на корабните 
системи за борба с авариите.

 5 Всяка година поне една тренировка 
за борба с авариите следва да включва 
задействане на бреговата поддръжка, ако 
е предвидено в съответствие с правило 
II-1/8-1.3, за извършване на оценки на 
устойчивостта при симулираните усло-
вия на повреда.
 6 Всеки член на екипажа, на когото са 
възложени задължения за борба с ава-
риите, се запознава със задълженията си 
и с информацията за борба с авариите 
преди началото на пътуването.
 7 Всяка тренировка за авариите се 
записва по начина, посочен за другите 
тренировки в правило III/19.5“.

52  Заглавието и параграф 1 от правило 20 
се заменят със следното: 

„Правило 20 – Товарене на кораби
 1 При приключване товаренето на 
кораба и преди неговото отплаване 
капитанът определя диферента и ус-
тойчивостта на кораба и също така 
удостоверява и вписва, че корабът е 
в изправено положение и отговаря 
на критериите за устойчивост по съ-
ответните правила. Определянето на 
устойчивостта на кораба винаги се 
извършва чрез изчисление или като 
се провери дали корабът е натоварен в 
съответствие с едно от предварително 
изчислените условия на натоварване в 
рамките на одобрената информация за 
устойчивостта. За целта Администра-
цията може да приеме използването на 
електронни изчислителни системи за 
товарене и определяне устойчивостта 
или друго подобно средство за тази цел“.

Правило 21 – Периодична експлоатация и 
проверка на водонепроницаеми врати и други 
на пътнически кораби

53 Параграф 1 се заменя със следното:
 „1 Ежеседмично се провеждат екс-
плоатационни изпитвания на водо-
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непроницаемите врати, страничните 
люкове, клапани и механизми за за-
тваряне на шпигати, улеите за пепел и 
улеите за отпадъците. На кораби, при 
които пътуването продължава повече 
от една седмица, се провежда пълен 
набор от експлоатационни изпитвания 
преди началото на пътуването, а след 
това – поне веднъж седмично по време 
на пътуването“.

54 Параграф 4 се заменя със следното:
 „4 Всички експлоатационни изпитвания 
и проверки съгласно настоящото пра-
вило се вписват в бордовия дневник с 
изрична забележка за всички дефекти, 
които може да бъдат открити“.

Правило 22 – Предотвратяване и контрол 
на проникването на вода и др.

55  В параграф 1, в края на първото из-
речение, думите „параграфи 3 и 4“ се 
заменят с „параграф 3“.

56 Параграф 2 се заменя със следното:
 „2 Водонепроницаемите врати, разпо-
ложени под палубата на преградата на 
пътническите кораби и палубата на 
надводния борд на товарните кораби с 
максимална ширина на отваряне, по-
голяма от 1,2 m, се държат затворени 
по време на корабоводене, с изключение 
на ограничени периоди, когато това е 
абсолютно необходимо и определено от 
Администрацията“.

57 Параграф 3 се заменя със следното:
 „3 Дадена водонепроницаема врата може 
да бъде отворена по време на корабово-
дене, за да се позволи преминаването 
на пътници или членове на екипажа, 
или когато извършването на работа в 
зоната, непосредствено разположена 
до вратата, налага тя да бъде отворе-
на. Вратата следва да бъде затворена 
незабавно, когато преминаването през 
вратата е приключено или когато ра-
ботата, налагаща отварянето є, е при-
ключила. Администрацията разрешава 
такава водонепроницаема врата да бъде 
отворена по време на корабоводене само 
след внимателна преценка на ефекта 
върху експлоатацията и способността 
за оцеляване на кораба, като се вземат 
предвид насоките, издадени от орга-
низацията*. Дадена водонепроницаема 
врата, за която е разрешено да остане 
отворена, следва да бъде ясно посочена 
в информацията за устойчивостта на 
кораба и винаги да има готовност за 
незабавното є затваряне.

______________
*  Вижте Ревизираното ръководство за водоне

проницаеми врати на пътнически кораби, които 
могат да се отварят по време на корабоводене 
(MSC.1/Circ.1564).“

58  Параграфи 4 до 8 се заменят със следното:
 „4 Демонтируемите плоскости на верти-
калните прегради следва винаги да се 
поставят по местата им преди началото 
на пътуването и не следва да се местят 
по време на корабоводене, освен в слу-
чай на спешна нужда по преценка на 
капитана. При подмяната им се вземат 
необходимите предпазни мерки, за да се 
гарантира, че съединенията са водоне-
проницаеми. Електрическите плъзгащи 
се водонепроницаеми врати, поставени 
в машинните отделения в съответствие 
с правило 13.10, следва да се затварят 
преди началото на пътуването и да оста-
нат затворени по време на корабоводене, 
освен в случай на спешна необходимост 
по преценка на капитана.
 5 Водонепроницаемите врати, монтира-
ни във водонепроницаемите вертикални 
прегради, разделящи товара между па-
лубните отсеци в съответствие с правило 
13.9.1, се затварят преди началото на 
пътуването и се държат затворени по 
време на корабоводене. Часът, в който 
тези врати се отварят или затварят, се за-
писва в дневника, чието съставяне може 
да бъде наредено от Администрацията.
 6 Траповете, товарните и горивните 
входове, разположени под палубата на 
преградата на пътническите кораби и 
палубата на надводния борд на товар-
ните кораби, се затварят ефективно и 
херметически преди началото на пъту-
ването и се държат затворени по време 
на корабоводене.
 7 Следните врати, разположени над па-
лубата на преградата на пътническите 
кораби и палубата на надводния борд 
на товарните кораби, се затварят и за-
ключват преди началото на пътуването 
и остават затворени и заключени до 
следващото закотвяне на кораба:

1.  врати на товарното отделение в 
корпуса или на границите със 
затворени надстройки;

2.  предни козирки, разположени в 
съответствие с параграф 7.1;

3.  врати на товарното отделение 
в първата носова непроницаема 
преграда; и

4.  рампи, съставляващи алтернати-
вен начин за затваряне на тези, 
посочени в параграфи от 7.1 до 7.3 
включително“.

59  Параграф 9 се преномерира като пара-
граф 8, а параграфи 10 до 16 се заменят 
със следното:
 „9 Независимо от изискванията на 
параграфи 7.1 и 7.4, Администрацията 
може да разреши определени врати да 
бъдат отваряни по преценка на капитана, 
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ако това е необходимо за работата на 
кораба или за качването или слизането 
на пътници, когато корабът е безопасно 
закотвен и при условие, че не се застра-
шава безопасността на кораба.
 10 Капитанът гарантира прилагането на 
ефективна система за контрол и отчет 
на затварянето и отварянето на вратите, 
посочена в параграф 7.
 11 Капитанът гарантира, преди да за-
почне пътуването, че в дневника, който 
може да бъде изискан от Администраци-
ята, се вписват часът, в който вратите, 
посочени в параграф 12, се затварят 
и часът, в който определени врати се 
отварят в съответствие с параграф 13.
 12 Шарнирните врати, преносимите 
плоскости, страничните люкове, тра-
повете, товарните входове и отворите 
за бункероване, както и останалите 
отвори, които се изискват по силата 
на настоящите правила, се затварят 
преди началото на пътуването. Часът, 
в който тези врати се отварят или за-
тварят (ако е разрешено от настоящите 
правила), се записва в дневника, чието 
съставяне може да бъде наредено от 
Администрацията.
 13 Когато в междупалубното простран-
ство праговете на страничните люкове, 
определени в параграф 15.3.2, са под 
линията, очертана успоредно на палуба 
на преградата отстрани на пътнически 
кораби и палубата на надводния борд 
отстрани на товарни кораби и чиято най-
ниска точка е 1,4 m плюс 2,5 % от ши-
рината на кораба над водата в началото 
на пътуването, всички странични люкове 
в това междупалубно пространство се 
затварят херметически и се заключват 
преди началото на пътуването и не се 
отварят, преди корабът да пристигне на 
следващото пристанище. При прилага-
нето на настоящото правило следва да 
се предвиди подходящото количество 
питейна вода, ако това е необходимо.

1.  Часът, в който тези странични 
люкове се отварят или затварят 
в пристанището и се затварят и 
заключват преди началото на пъ-
туването, се записва в дневника, 
чието съставяне може да бъде на-
редено от Администрацията.

2.  За всеки кораб, който има един 
или повече странични люкове, 
разположени така, че да се прила-
гат изискванията на параграф 13, 
когато плава при най-дълбокото 
газене на подразделението, Ад-
министрацията може да посочи 
ограничаващото средно газене, при 
което праговете на тези странични 

люкове ще бъдат над линията, очер-
тана успоредно на палубата на пре-
градата отстрани на пътническите 
кораби и палубата на надводния 
борд отстрани на товарните кораби, 
и чиято най-ниска точка е 1,4 m 
плюс 2,5 % от ширината на кораба 
над водолинията, съответстваща 
на ограничаващото средно газене, 
и при която следователно ще бъде 
разрешено пътуването да започне, 
без те да са затворени и заклю-
чени и да се отварят по време на 
корабоводене на отговорността на 
капитана по време на плаването. 
В тропическите зони, определени 
в действащата Международна кон-
венция за товарните водолинии, 
това ограничаващо газене може 
да бъде увеличено с 0,3 m.

 14 Страничните люкове и техните глухи 
илюминатори, до които няма достъп 
по време на корабоводене, се затварят 
и обезопасяват преди началото на пъ-
туването. 
 15 Ако товарът се превозва в поме-
щенията, посочени в правило 15.5.2, 
страничните люкове и техните глухи 
илюминатори се затварят херметиче-
ски и се заключват, преди товарът да 
бъде изпратен, а часът, в който тези 
люкове и илюминатори се затварят и 
заключват, се записва в дневника, чието 
съставяне може да бъде наложено от 
Администрацията“.

60  Параграф 17 се преномерира като па-
раграф 16.

Правило 221 – Системи за откриване на 
наводнения за пътнически кораби, превоз
ващи 36 или повече лица, построени на или 
след 1 юли 2010 г.

61  В правило 22-1 думите „построени на 
или след 1 юли 2010 г.“ се заличават от 
края на заглавието.

Правило 23 – Специални изисквания за 
роро пътнически кораби

62  Текстът на това правило се заменя със 
следното:
 „1 Помещенията от специални категории 
и ро-ро помещенията се обхождат посто-
янно или се следят с ефикасни средства, 
като например наблюдение с камери, 
за да се установи всяко движение на 
превозни средства при неблагоприятни 
метеорологични условия и всеки нера-
зрешен достъп от страна на пътниците 
по време на корабоводене.
 2 Документираните работни процеду-
ри по затваряне и обезопасяване на 
всички врати на корпуса, вратите на 
товарните помещения и на останалите 
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съоръжения за затваряне, които, ако са 
оставени отворени или не са надеждно 
обезопасени, биха причинили наво-
дняване на помещенията от специална 
категория или на ро-ро помещението, 
се съхраняват на борда и се поставят 
на подходящо място.
 3 Всички проходи от ро-ро палубата и 
рампите на превозните средства, които 
водят до помещения под палубата на 
преградата, се затварят преди началото 
на пътуването и остават затворени до 
следващото закотвяне на кораба.
 4 Капитанът гарантира прилагането на 
ефективна система за контрол и отчет на 
затварянето и отварянето на проходите, 
посочени в параграф 3.
 5 Преди началото на пътуването ка-
питанът проверява дали в дневника, 
според изискванията на правило 22.12, 
е вписан часът на последното затваряне 
на проходите, посочени в параграф 3;
 6 Независимо от изискванията на па-
раграф 3, Администрацията може да 
разреши някои от проходите да останат 
отворени по време на пътуването, но 
само за периода, необходим да се пре-
мине през тях и при нужда за основното 
функциониране на кораба.
 7 Всички напречни и надлъжни верти-
кални прегради, които са предвидени 
като ефективно средство за ограничаване 
на морската вода, събираща се на ро-ро 
палубата, се поставят и обезопасяват 
преди началото на пътуването и остават 
на място и обезопасени до следващото 
закотвяне на кораба.
 8 Независимо от изискванията по па-
раграф 7, Администрацията може да 
разреши проходите до вертикалните 
прегради да бъдат отворени по време 
на пътуването, но само за периода, не-
обходим да се премине през тях и при 
нужда за основното функциониране на 
кораба.
 9 При всички ро-ро пътнически кораби 
капитанът или определен офицер гаран-
тират, че без изричното разрешение на 
капитана или на определения офицер 
не се допускат пътници до затворената 
ро-ро палуба по време на корабоводене“.

63  В правило 24 заглавието и параграф 1 
се заменят със следното:

„Правило 24 – Допълнителни изисквания 
за предотвратяване и контрол на прониква
нето на вода и други в товарни кораби

 1 Отворите във външната обшивка на 
корпуса под палубата, ограничаващи 
вертикалното измерение на повредата, 
се държат постоянно затворени по време 
на корабоводене“.

64  Параграф 3 се заменя със следното:
 „3 Водонепроницаемите врати или рам-
пи, монтирани за вътрешно подразде-
ляне на големи товарни помещения, се 
затварят преди началото на пътуването 
и се държат затворени по време на ко-
рабоводене. Часът, в който тези врати 
се отварят или затварят, се записва в 
дневника, чието съставяне може да бъде 
наредено от Администрацията“.

ЧАСТ C
МАШИННИ ИНСТАЛАЦИИ

Правило 351 – Устройства за изпомпване 
на трюма

65  В края на параграф 2.6 се добавя след-
ното ново изречение:
 „За корабите, които са предмет на 
разпоредбите на правило ІІ-1/1.1.1.1, за 
особените рискове, свързани със загуба 
на устойчивост, когато са оборудвани със 
стационарни пожарогасителни системи 
за разпръскване на вода под налягане, 
вижте правило ІІ-2/20.6.1.4“.

66  В параграф 3.2 текстът за целия обем на 
пътническите помещения и помещения-
та за екипажа P се заменя със следното:
 „P =  целият обем на пътническите 

помещения и помещенията за 
екипажа под палубата на пре-
градата (кубични метри), които 
са предвидени за настаняване и 
ползване от пътниците и екипажа, 
с изключение на багажните, скла-
довите и запасните помещения;“

67  В параграф 3.4 уводът се заменя със 
следното:
 „3.4  При кораби с дължина 91,5 m L 

и повече или имащ брой трюмни 
помпи, изчислен в съответствие с 
параграф 3.2, от 30 или повече, ус-
тройствата следва да бъдат такива, 
че поне една електрическа трюмна 
помпа да е на разположение за 
използване при всички условия на 
наводняване, на които корабът е 
длъжен да издържи, както и при 
корабите, които са предмет на раз-
поредбите на правило ІІ-1/1.1.1.1, 
при всички условия на наводняване, 
произтичащи от незначителни по-
вреди, както е посочено в правило 8,  
както следва:“

68  В края на параграф 3.10 се добавя след-
ното ново изречение:
 „За корабите, които са предмет на 
разпоредбите на правило ІІ-1/1.1.1.1, 
най-дълбоката товарна водолиния на 
подразделението се приема за най-
дълбокото газене на подразделението“.
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ГЛАВА ІІ-2

КОНСТРУКЦИЯ – ПРОТИВОПОЖАРНА ЗА
ЩИТА, ОТКРИВАНЕ И ПОТУШАВАНЕ НА 

ПОЖАРИ

ЧАСТ �
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правило 3 – Определения
69  Правило ІІ-2/3.56 се заменя със следното:

 „56 Кораб за транспорт на превозни 
средства е товарен кораб, който пре-
возва товари само в ро-ро помещения 
или помещения за превозни средства 
и който е предназначен за превоз на 
незаети моторни превозни средства без 
товар, като товар“.

ЧАСТ C
ПОЖАРОГАСЕНЕ

Правило 9 – Ограничаване на огъня
70  След параграф 4.1.3.3 се добавят следните 

нови параграфи 4.1.3.4 до 4.1.3.6:
 „4.1.3.4 Независимо от изискването в па-
раграф 4.1.3.3, изискванията в параграфи 
4.1.3.5 и 4.1.3.6 се прилагат за кораби, 
построени на или след 1 януари 2020 г.
 4.1.3.5 За кораби, превозващи повече 
от 36 пътници, прозорците, обърнати 
към спасителните съдове, пунктовете за 
качване и сборните пунктове, външните 
стълбища и откритите палуби, използ-
вани за аварийни изходи, и прозорците, 
разположени под зоните за качване в 
спасителните плотове и аварийните про-
ходи, трябва да са с пожароустойчивост, 
както се изисква в таблица 9.1. Когато 
са предвидени специално предназначени 
дюзи за прозорци, прозорците от кате-
гория „А-0“ могат да се приемат като 
еквивалентни. За да бъдат взети предвид 
по настоящия параграф, спринклерите 
трябва да бъдат:

1.  специално предназначени дюзи, 
разположени над прозорците и 
инсталирани в допълнение към 
конвенционалните таванни сприн-
клери; или

2.  стандартни таванни спринклери, 
разположени така, че прозорецът 
се предпазва със средна норма от 
най-малко 5 литра/м2 в минута, а 
допълнителната площ на прозореца 
е включена при изчисляване на 
зоната на покритие; или

3.  дюзи с водна мъгла, които са из-
питани и одобрени в съответствие 
с насоките, одобрени от организа-
цията*; и

 Прозорците, разположени от страната 
на кораба под зоните за качване в спа-
сителните лодки, са с пожароустойчи-

вост, равна най-малко на тази, която се 
изисква за клас „А-0“.
 4.1.3.6 За кораби, превозващи не повече 
от 36 пътници, прозорците, гледащи 
към зоните за качване в спасителните 
съдове и аварийните проходи, зоните за 
качване и прозорците, разположени под 
тези зони, са с пожароустойчивост, равна 
най-малко на тази, която се изисква за 
клас „А-0“.

______________
*  Вижте Преразгледаните насоки за одобрение на 

спринклерни системи, еквивалентни на тези, 
посочени в правило ІІ2/12 на SOLAS (резолюция 
А.800(19), с измененията)“.

ЧАСТ G
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Правило 20 – Защита на помещения за 
превозни средства, помещения от специална 
категория и роро помещения

71  Параграф 2.1 се преномерира като 2.1.1, 
след параграф 2.1.1 се добавя следният 
параграф 2.1.2:
 „2.1.2 При всички кораби превозните 
средства с гориво в резервоарите за 
собствено задвижване могат да бъдат 
превозвани в товарни помещения, раз-
лични от помещенията за превозни 
средства, помещенията от специална 
категория или ро-ро помещенията, при 
условие че са изпълнени всички изброени 
по-долу условия:

1.  превозните средства не използват 
собствено задвижване в товарните 
помещения;

2.  товарните помещения отговарят 
на съответните изисквания на 
правило 19; и

3.  превозните средства се превозват 
в съответствие с Международния 
кодекс за превоз на опасни това-
ри по море, както е определено в 
правило VII/1.1“.

Правило 201 – Изисквания към корабите 
за превоз на превозни средства, превозващи 
моторни превозни средства с двигатели, 
задвижвани от водород или природен газ за 
собствено задвижване като товар

72  Параграф 2.1 се заменя със следното:
 „2.1 В допълнение към съответствието 
с изискванията на правило 20, според 
случая, корабите за превоз на превозни 
средства, построени на или след 1 януари 
2016 г., предназначени за превоз на мо-
торни превозни средства, задвижвани от 
водород или природен газ за собствено 
задвижване като товар, трябва да отго-
варят на изискванията на параграфи 3 
до 5 от настоящото правило“.
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ГЛАВА III

СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА И ПРИСПОСОБ
ЛЕНИЯ

ЧАСТ �
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правило 1 – Приложение
73 Параграф 4 се заменя със следното:

 „4 За кораби, построени преди 1 юли 
1998 г., Администрацията:

1.  гарантира, при спазване на раз-
поредбите на параграф 4.2, съот-
ветствието с изиск ванията, които 
се прилагат съгласно глава III от 
Международната конвенция за 
безопасност на човешкия живот 
на море от 1974 г., в сила преди  
1 юли 1998 г. за нови или същест-
вуващи кораби, както е предвидено 
в тази глава;

2.  гарантира, че когато се заменят 
спасителни средства или приспо-
собления на тези кораби или тези 
кораби се ремонтират, изменят 
или модифицират основно, което 
включва заменяне или добавяне 
към съществуващите спасителни 
средства или приспособления, тези 
спасителни средства или приспо-
собления трябва да отговарят, до-
колкото е оправдано и практично, 
на изискванията на тази глава. 
Въпреки това, ако спасителен съд, 
различен от надуваем спасителен 
плот, бъде заменен, без да се заменя 
неговото спускателно устройство, 
или обратно, спасителният съд 
или спускателното устройство 
могат да бъдат от същия вид като 
заменените; и

3.  гарантира, че са спазени изисква-
нията на правила 30.3 и 37.3.9“.

ЧАСТ B
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИТЕ И СПА-

СИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА

Правило 30 – Тренировки
74  Към параграф 2 се добавя следният нов 

параграф 3:
 „3 Тренировките за борба с авариите 
се провеждат съгласно изискванията на 
правило ІІ-1/19-1“.

Правило 37 – Екипажен списък и инструк
ции за спешни случаи

75  В параграф 3 точки 7 и 8 се заменят 
със следното: 

 „7.  сформиране на противопожар-
ни групи, които да се справят с 
пожари;

 8.  специални задължения, възложе-
ни във връзка с използването на 

противопожарно оборудване и 
инсталации; и

 9.  само за пътнически кораби, борба 
с авариите при наводнения“.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
СЕРТИФИКАТИ

Списък на оборудването за безопасност на 
пътнически кораби (формуляр Р)

76  В част 5 точка 3.1 се заменя със следното:
 „3.1 Оборудване за получаване на данни 
от глобални навигационни сателитни 
системи/наземна радионавигационна 
система/многосистемен корабен ради-
онавигационен приемник3,4“

Списък на оборудването за безопасност на 
товарни кораби (формуляр Е)

77  част 3 точка 3.1 се заменя със следното:
 „3.1 Оборудване за получаване на данни 
от глобални навигационни сателитни 
системи/наземна радионавигационна 
система/многосистемен корабен ради-
о навигационен приемник2,3“

Списък на оборудването за безопасност на 
товарни кораби (формуляр С)

78  В част 5 точка 3.1 се заменя със следното:
 „3.1 Оборудване за получаване на данни 
от глобални навигационни сателитни 
системи/наземна радионавигационна 
система/многосистемен корабен ради-
о навигационен приемник2,3“

6656

Изменения към Международната конвенция 
за безопасност на човешкия живот на море 
от 1974 г. с измененията и допълненията

(Приети с Резолюция MSC.436(99) на Комитета 
по морска безопасност на Международната 
морска организация на 24 май 2018 г. В сила 
за Република България от 1 януари 2020 г.)

Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) от Конвен-

цията за Международната морска организация 
относно функциите на Комитета,

Като припомня също член VIII, буква б) 
от Международната конвенция за безопасност 
на човешкия живот на море от 1974 г. („Кон-
венцията“) относно процедурата за изменение, 
приложима към приложението към конвен-
цията, различна от разпоредбите на глава I,

Като припомня и резолюция MSC.421(98), 
с която прие, наред с другото, изменения на 
правила II-1/1 и II-1/8-1 от Конвенцията,

Като взе предвид, на своята деветдесет и 
девета сесия, измененията на Конвенцията, 
предложени и разпространени в съответствие 
с член VIII, буква б), точка i) от Конвенцията,

1. Приема, в съответствие с член VIII, 
буква б), точка i�) от Конвенцията, изменения 
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на Конвенцията, чийто текст се съдържа в 
приложението към настоящата резолюция;

2. Приема, че измененията на правила ІІ-1/1 
и ІІ-1/8-1 на Конвенцията, приети с резолю-
ция MSC.421(98), се заменят с измененията 
на правила ІІ-1/1 и ІІ-1/8-1 на Конвенцията, 
изложени в приложението към настоящата 
резолюция;

3. Определя в съответствие с член VIII, 
буква б), точка �i), параграф 2, бб) от Конвен-
цията, че споменатите изменения се считат за 
приети на 01 юли 2019 г., освен ако преди тази 
дата повече от една трета от договарящите 
се правителства по Конвенцията или догова-
рящите се правителства, чиито комбинирани 
търговски флоти съставляват не по-малко от 
50 % от брутния тонаж на световния търговски 
флот, не са уведомили генералния секретар за 
възраженията си срещу измененията;

4. Приканва договарящите се правителства 
по Конвенцията да отбележат, че в съответ-
ствие с член VIII, буква б), подточка �ii), па-
раграф 2 от Конвенцията измененията влизат 
в сила на 1 януари 2020 г. след приемането 
им в съответствие с параграф 2 по-горе;

5. Отправя искане към генералния секретар, 
за целите на член VIII, буква б), точка �) от 
Конвенцията, да предаде заверени копия от 
настоящата резолюция и текста на изменени-
ята, съдържащи се в приложението, на всички 
договарящи се правителства по Конвенцията;

6. Отправя искане към генералния секретар 
да предаде копия от настоящата резолюция 
и приложението към нея на членовете на 
организацията, които не са договарящи се 
правителства по Конвенцията.

ГЛАВА ІІ-1

КОНСТРУКЦИЯ – УСТРОЙСТВО, ПОДРАЗ
ДЕЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОСТ, МАШИНИ И 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

ЧАСТ �
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правило 1 – Приложение
1  След параграф 1.1 се добавят следните 

нови параграфи 1.1.1 и 1.1.2:
 „1.1.1  Освен ако изрично не е предвиде-

но друго, части B, B-1, B-2 и B-4 
от тази глава се прилагат само за 
кораби:
1.  договорът за строителство на 

които е сключен на или след  
1 януари 2020 г.; или

2.  при липса на договор за стро-
и телство – килът на които е по-
ложен или които се намират 
на сходен етап на изграждане 
на или след 1 юли 2020 г.; или

3.  които предстои да бъдат доставе-
ни на или след 1 януари 2024 г.

 1.1.2  Освен ако изрично не е предвидено 
друго, за кораби, които не са предмет 

на разпоредбите на точка 1.1.1, но 
са построени на или след 1 януари 
2009 г., Администрацията:
1.  гарантира, че са спазени изиск-

ванията в части B, B-1, B-2 и B-4, 
приложими съгласно глава II-1 
от Международната конвенция 
за безопасност на човешкия 
живот на море от 1974 г., изме-
нена с резолюции MSC.216(82), 
MSC.269(85) и MSC.325(90); и

2.  гарантира, че са спазени изиск-
ванията на правила 8-1.3 и 19-1“.

2 Параграф 1.3.4 се заличава.
3 Параграф 2 се заменя със следното:

 „2 Освен ако изрично не е предвиде-
но друго, за кораби, построени преди  
1 януари 2009 г., Администрацията:

 1.  гарантира, че са спазени изиск-
ванията, приложими съгласно 
глава II-1 от Международна-
та конвенция за безопасност 
на човешкия живот на море 
от 1974 г., изменена с резолю-
ции MSC.1(XLV), MSC.6(48), 
MSC.11(55), MSC.12(56), MSC.13 
(57), MSC.19(58), MSC.26(60), 
MSC.27(61), Резолюция 1 от Кон-
ференцията SOL�S от 1995 г.,  
MSC.47(66), MSC.57(67), MSC.65 
(68), MSC.69(69), MSC.99(73), MSC. 
134(76), MSC.151(78) и MSC.170 
(79); и

2.  гарантира, че са спазени изиск-
ванията на правила 8-1.3 и 19-1“.

ЧАСТ B-1
УСТОЙЧИВОСТ

Правило 81 – Капацитет на системата 
и оперативна информация след инцидент с 
наводнение на пътнически кораби

4  Текстът на правило 8-1 се изменя, както 
следва: 
„1 Приложение
 Пътническите кораби с дължина, оп-
ределена в правило ІІ-1/2.5, равна или 
по-голяма от 120 m, или имащи три или 
повече главни вертикални зони, са в 
съответствие с разпоредбите на насто-
ящото правило.
 2 Наличие на основни системи в случай 
на повреди от наводнения*
 Пътническият кораб се проектира 
така, че системите, посочени в правило  
ІІ-2/21.4, да останат в експлоатация, кога-
то корабът е подложен на наводняване в 
което и да е отделно водонепроницаемо 
отделение.
 3 Оперативна информация след инцидент 
с наводнение
 3.1 С цел предоставяне на оперативна 
информация на капитана за безопасно 
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връщане в пристанището след инцидент с 
наводнение, пътническите кораби, както 
е посочено в параграф 1, имат:

1.  бордова изчислителна система 
за устойчивост; или

2.  брегова поддръжка, въз основа 
на насоките, разработени от 
организацията.**

 3.2 Пътническите кораби, построени пре-
ди 1 януари 2014 г., са в съответствие с 
разпоредбите на параграф 3.1 не по-късно 
от първия преглед при подновяване след 
1 януари 2025 г.

______________
*  Вижте Междинни разяснителни бележки за 

оценка на възможностите на системите на 
пътническите кораби след инцидент с пожар 
или наводнение (MSC.1/Circ.1369).

**  Вижте Насоките за оперативна информация за 
капитани на пътнически кораби за безопасно 
връщане в пристанище със собствено задвижване 
или на буксир (MSC.1/Circ.1400) за кораби, по-
строени на или след 1 януари 2014 г., но преди 
13 май 2016 г., или Преразгледаните насоки за 
оперативна информация за капитани на пътни
чески кораби за безопасно връщане в пристанище 
(MSC.1/Circ.1532/Re�.1) за кораби, построени 
на или след 13 май 2016 г., или Насоките за 
оперативна информация за капитани в случай 
на наводнения на пътнически кораби, построени 
преди 1 януари 2014 г. (MSC.1/Circ.1589).“

ГЛАВА 4

РАДИОКОМУНИКАЦИИ

ЧАСТ �
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правило 2 – Термини и дефиниции
5  В параграф 1 се изменя точка 16 и се 

добавя нова точка 17, както следва:
 „16.  Идентичности на Световната морска 

система за бедствия и безопасност 
(GMDSS) означава идентичности на 
морските мобилни услуги, корабната 
радиопозивна, разпознати идентич-
ности на мобилни спътникови услу-
ги и идентичност на сериен номер, 
които могат да бъдат предавани от 
оборудването на кораба и използвани 
за идентифициране на кораба.

 17.  Разпозната мобилна спътникова услуга 
означава всяка услуга, която функци-
онира чрез спътникова система и е 
одобрена от организацията за използ-
ване в глобалната морска система за 
бедствия и безопасност (GMDSS)“.

ЧАСТ C
ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОРАБИТЕ

Правило 7 – Радиооборудване: Общи по
ложения

6  В параграф 1 точка 5 се изменя, както 
следва:

 „5.  радиосъоръжение за приемане на ин-
формация за морска безопасност от 
призната система за групово повикване 
за мобилни спътникови услуги, ако 
корабът извършва пътувания в морска 
зона А1, А2 или А3, но при които не 
се предоставя международна услуга за 
навигационен телекс. Въпреки това ко-
рабите, които извършват изключително 
пътувания в зони, където се предоставя 
информационна услуга с информация за 
морска безопасност чрез високочестотна 
директнопечатаща радиотелеграфия и 
които са снабдени с оборудване, което 
може да получава сигнали от такава 
услуга, могат да бъдат освободени от 
това изискване.*

______________
*  Вижте Препоръка за публикуване на информация 

за морска безопасност, приета от организацията 
с Резолюция А.705(17), с измененията.“

Правило 8 – Радиооборудване: Морски 
район А1

7  В параграф 1 точка 5 се изменя, както 
следва:
 „5.   чрез мобилна спътникова услуга за 

разпознаване; това изискване може 
да бъде изпълнено с помощта на:

5.1.  корабна наземна станция;* или
5.2.  сателитна аварийна радиостанция, 

която излъчва сигнали за насочване 
(EPIRB), изисквана съгласно правило 
7.1.6, чрез инсталиране на сателитна 
аварийна радиостанция, която излъч-
ва сигнали за насочване, в близост 
до мястото, от което обикновено се 
управлява корабът, или чрез дистан-
ционно активиране.

______________
*  Това изискване може да бъде изпълнено от 

корабни наземни станции с мобилни спътни-
кови услуги за разпознаване и възможности 
за двупосочна комуникация, като например 
корабни наземни станции Fleet-77 (резолю-
ции �.808(19) и MSC.130(75) или Inmarsat-C 
(резолюция �.807(19), с измененията). Освен 
ако не е посочено друго, настоящата бележка 
под линия се прилага за всички изисквания 
за корабни наземни станции с мобилни спът-
никови услуги за разпознаване, посочени в 
настоящата глава.“

Правило 9 – Радиооборудване: Морски 
райони А1 и А2

8  В параграф 1 точка 3.3 се изменя, както 
следва: 
 „3.3  чрез мобилна сателитна услуга за 

разпознаване от корабна наземна 
станция“.
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9  В параграф 3 точка 2 се изменя, както 
следва: 
„2  мобилна сателитна услуга за разпоз-

наване от корабна наземна станция“.

Правило 10 – Радиооборудване: Морски 
райони A1, A2 и A3

10  В параграф 1 уводът на точка 1 се из-
меня, както следва:
„1  мобилна сателитна услуга за разпоз-

наване от корабна наземна станция 
с възможности за:“.

11  В параграф 1 точка 4.3 се изменя, както 
следва:
„4.3  чрез мобилна сателитна услуга за 

разпознаване от спомагателна ко-
рабна наземна станция“.

12  В параграф 2 точка 3.2 се изменя, както 
следва:
„3.2  чрез мобилна сателитна услуга за 

разпознаване от корабна наземна 
станция; и“.

Правило 12 – Вахта
13  В параграф 1 точка 4 се изменя, както 

следва:
„4  за спътникови сигнали за бедствие 

от брега към кораба, ако корабът, в 
съответствие с изискванията на пра-
вило 10.1.1, е оборудван с мобилна 
сателитна услуга за разпознаване от 
корабна наземна станция“.

Правило 13 – Източници на енергия
14  В параграф 2 думата „Inmarsat“ се за-

личава от второто изречение.

ПРИЛОЖЕНИЕ
СЕРТИФИКАТИ

Списък на оборудването за безопасност на 
пътнически кораби (формуляр Р)

15  В раздел 3 описание на точка 1.4 се 
изменя, както следва:

„Мобилна сателитна услуга за разпознаване 
от корабна наземна станция“.

Списък на радиооборудването за безопасност 
на товарни кораби (формуляр R)

16  В раздел 2 описанието на точка 1.4 се 
изменя, както следва: 

„Мобилна сателитна услуга за разпознаване 
от корабна наземна станция“.

Списък на оборудването за безопасност на 
товарни кораби (формуляр С)

17  В раздел 3 описанието на точка 1.4 се 
заменя със следното: 

„Мобилна сателитна услуга за разпознаване 
от корабна наземна станция“.
6657

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС 
за безопасен превоз на насипно зърно

(Приет с Резолюция MSC.23(59) на Комитета 
по морска безопасност на Международната 
морска организация на 23 май 1991 г. В сила 
за Република България от 1 януари 1994 г.)

Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) от Конвен-

цията за Международната морска организация 
относно функциите на Комитета,

Като отбелязва част С от ревизираната 
глава VI от Международната конвенция за 
безопасността на човешкия живот на море, 
1974 година (SOL�S 74), приета с Резолюция 
MSC.22(59), която, прави разпоредбите на 
Международния кодекс за безопасен превоз 
на насипно зърно задължителни съгласно 
тази Конвенция,

Като взе предвид текста на предложения 
Кодекс,

Приема Международния кодекс за без-
опасен превоз на насипно зърно, чийто текст 
се съдържа в Приложението към настоящата 
резолюция;

Решава Кодексът да влезе в сила на 1 яну-
ари 1994 година; и

Изисква от генералния секретар да предаде 
на членовете на Организацията и на всич-
ки договарящи правителства от SOL�S 74  
заверени копия от настоящата резолюция и 
Кодекса.

ЧАСТ А
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. ПРИЛОЖЕНИЕ
1.1 Настоящият Кодекс се прилага за 

всички кораби, независимо от техния раз-
мер, извършващи превоз на зърно в насипно 
състояние, включително тези с брутен тонаж 
под 500 тона, за които се прилага глава VI, 
част В от изменената Конвенция SOL�S от 
1974 година

1.2 За целите на настоящия Кодекс:
Изразът „изградени кораби“ означава „ко-

раби, чиито килове са положени или които 
се намират на подобен етап на изграждане“.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1 Терминът „зърно“ обхваща пшеница, 

царевица (на зърна), овес, ръж, ечемик, ориз, 
варива, семена и преработените им форми, 
чието поведение е подобно на това на зърното 
в естественото му състояние.

2.2 Терминът „запълнен трюм, тримиран“ 
се отнася за всяко товарно помещение, в което 
насипното зърно е на възможно най-високото 
си ниво след натоварване и тримиране, както 
се изисква съгласно А 10.2.

2.3 Терминът „запълнен трюм, нетрими-
ран“ се отнася за товарно помещение, което 
е запълнено до възможно най-голяма степен 
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по отношение на отварянето на люка, но ко-
ето не е тримирано извън ръба на отвора на 
люка според разпоредбите както на А 10.3.1 
за всички кораби, така и на А 10.3.2 за спе-
циално подходящите трюмове.

2.4 Терминът „частично запълнен трюм“ 
се отнася за всяко товарно помещение, в ко-
ето насипното зърно не се товари по начина, 
определен от А 2.2 или А 2.3.

2.5 Терминът „ъгъл на наводняване“ (θ1) 
означава ъгъла на наклон, при който отво-
рите в корпуса, надстройките или покритите 
палуби, които не могат да бъдат херметически 
затворени, се потапят. При прилагането на 
това определение не е необходимо да се считат 
за отворени малките отвори, през които не 
може да протече прогресивно наводняване.

2.6 За целите на изчисляване на момента 
на наклон на зърното, причинен от измест-
ване на зърното, терминът „коефициент на 
натоварване“ означава обема на единица тегло 
на товара, както е удостоверено от товарното 
съоръжение, т.е. не се взема предвид загубеното 
пространство, когато товарното помещение е 
номинално запълнено.

2.7 Терминът „специално подходящ трюм“ 
се отнася за товарно помещение, което е изгра-
дено с най-малко два вертикални или полегати 
зърнонепропускливи разделителя по дължина, 
които съвпадат със страничните греди на люка 
или са разположени така, че да ограничават 
ефекта от евентуално напречно изместване на 
зърното. При полегати трюмове разделителите 
трябва да имат минимален наклон спрямо 
хоризонтала не по-малко от 30°.

3. ДОКУМЕНТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ
3.1 За всеки кораб, натоварен в съответ-

ствие с разпоредбите на настоящия Кодекс, се 
издава документ за разрешение от Админи-
страцията или призната от нея организация, 
или от договарящо правителство от името 
на Администрацията. Документът се приема 
за свидетелство, че корабът е в състояние 
да отговори на изискванията на настоящите 
правила.

3.2 Документът трябва да придружава или 
да бъде включен в ръководството за товарене 
на зърното, предоставено на капитана, за да 
може да изпълни изискванията на А 7. Ръко-
водството трябва да отговаря на изискванията 
на А 6.3.

3.3 Този документ, данните за устойчи-
востта при товарене на зърното и свързаните 
с него планове могат да бъдат изготвени на 
официалния език или езици на издаващата 
държава. Ако използваният език не е англий-
ски или френски, текстът трябва да съдържа 
превод на един от тези езици.

3.4 Копие от такъв документ, данни за 
устойчивостта при товарене на зърното и 
свързаните с него планове трябва да фигу-

рират на борда, за да може капитанът, ако е 
необходимо, да ги представи за проверка от 
договарящото правителство на страната на 
товарното пристанище.

3.5 Кораб без такъв документ за разреше-
ние не може да товари зърно, докато капита-
нът не докаже по начин, удовлетворителен за 
Администрацията или договарящото правител-
ство на товарното пристанище, действащо от 
името на Администрацията, че в натоварено 
състояние за предвиденото плаване корабът 
отговаря на изискванията на настоящия Kо-
декс. Виж също � 8.3 и � 9.

4. ЕКВИВАЛЕНТИ
Когато се използва еквивалент, приет от 

Администрацията в съответствие с правило 
I/5 на Международната конвенция за без-
опасност на човешкия живот на море от 1974 
година и измененията към нея, в Документа за 
разрешение или в ръководството за товарене 
на зърно трябва да се посочат данни за това.

5. ОСВОБОЖДАВАНЕ ЗА НЯКОИ ПЛА
ВАНИЯ

Ако счете, че защитеният характер и ус-
ловията на плаването са такива, че правят 
прилагането на някое от изискванията на 
настоящия Кодекс неразумно или ненужно, 
Администрацията или договарящо правител-
ство от името на Администрацията може да 
освободи отделни кораби или класове кораби 
от тези конкретни изисквания.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УСТОЙЧИ
ВОСТТА НА КОРАБА И ТОВАРЕНЕТО НА 
ЗЪРНОТО

6.1 Информацията се предоставя в пе-
чатна брошура, за да се даде възможност 
на капитана да се увери, че корабът спазва 
настоящия Кодекс, когато превозва зърно 
в насипно състояние по време на между-
народно плаване. Тази информация включва 
изложеното в А 6.2 и А 6.3.

6.2 Информацията, която е приемлива 
за Администрацията или за договарящо 
правителство от името на Администрацията, 
включва:

1.  данни за кораба;
2.  изместената от празния кораб вода и 

вертикалното разстояние от пресеч-
ната точка на профилираната базова 
линия и средната част на кораба до 
центъра на тежестта (KG);

3.  таблица за корекции на повърхността 
без течности;

4. капацитет и центрове на тежестта;
5.  крива или таблица на ъгъла на 

навод няване под 40° при всички 
допустими измествания;

6.  криви или таблици с хидростатич-
ни свойства, подходящи за набора 
работни чертежи; и
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7.  напречни криви на устойчивост, дос-
татъчни за целите на изискванията 
от А 7, които включват криви при 
12° и 40°.

6.3 Информацията, която се одобрява от 
Администрацията или от договарящо пра-
вителство от името на Администрацията, 
включва:

1.  криви или таблици на обемите, 
вертикални центрове на обемите и 
предполагаеми обемни моменти на 
наклон за всеки запълнен или частич-
но запълнен трюм или комбинация 
от тях, включително въздействието 
на временните приспособления;

2.  таблици или криви на максимално 
допустимите моменти на наклон 
за променливи изместени обеми и 
променливи вертикални центрове на 
тежестта, за да може капитанът да 
докаже съответствие с изискванията 
на А 7.1; това изискване се прилага 
само за кораби, чиито килове са 
положени при или след влизането 
на настоящия Кодекс в сила;

3.  данни за стандартните размери на 
всички временни приспособления и 
евентуално необходимите условия с 
цел изпълнение на изискванията на 
А 7, А 8 и А 9;

4.  инструкции за товарене под формата 
на бележки, обобщаващи изисква-
нията на настоящия Кодекс;

5.  алгоритъм, от който да се ръководи 
капитанът; и

6.  типични условия на отплаване и 
пристигане на натоварен превоз и 
ако е необходимо, междинни най-
лоши условия на превоз.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ 
7.1 Трябва да се докаже, че характеристи-

ките на устойчивостта на всеки неповреден 
кораб, превозващ насипно зърно, отговарят 
по време на цялото плаване най-малко на 
следните критерии, след като се вземат пред-
вид моментите на наклон, дължащи се на 
изместване на зърното по начина, описан в 
част В от настоящия Кодекс и на фигура А7:

1.  ъгълът на наклон, дължащ се на 
изместването на зърното, не бива 
да надвишава 12°, а за корабите, 
построени на или след 1 януари 1994 
година – ъгъла, под който е потопен 
ръбът на палубата, в зависимост 
от това коя от двете стойности е 
по-малка; 

2.  в статичната диаграма на устойчи-
вост нетната или остатъчната площ 
между кривата на рамото на наклон 
и кривата на рамото на възстановя-
ващия момент до ъгъла на наклон 

на максималната разлика между 
ординатите на двете криви, или 
40° или ъгъла на наводняване (θ1), 
в зависимост от това коя от двете 
е по-малка, при всички условия на 
натоварването не бива да е под 0,075 
метър-радиана; и

3.  първоначалната метацентрична ви-
сочина, след корекция за ефектите 
върху свободната повърхност на 
течностите в резервоарите, не бива 
да е под 0,30 m.

7.2 Преди да натовари насипно зърно, 
капитанът, ако това се изисква от договаря-
щото правителство на страната на товарното 
пристанище, трябва да докаже способността 
на кораба на всички етапи от всяко плаване 
да отговаря на критериите за устойчивост, 
изисквани от настоящия раздел.

7.3 След натоварването капитанът трябва 
да се увери, че корабът е изправен, преди да 
отплава в открито море.

4 
 

коя от двете стойности е по - малка;  

.2 в статичната диаграма на устойчивост нетната или остатъчната площ между кривата на рамото на наклон и 
кривата на рамото на възстановяващия момент до ъгъла на наклон на максималната разлика между ординатите на 
двете криви, или 40° или ъгъла на наводняване (θ1), в зависимост от това коя от двете е по - малка, при всички 
условия на натоварването не бива да е под 0,075 метър - радиана; и 

.3 първоначалната метацентрична височина, след корекция за ефектите върху свободната повърхност на 
течностите в резервоарите, не бива да е под 0,30 m. 

7.2 Преди да натовари насипно зърно, капитанът, ако това се изисква от договарящото правителство на страната 
на товарното пристанище, трябва да докаже способността на кораба на всички етапи от всяко плаване да отговаря 
на критериите за устойчивост, изисквани от настоящия раздел. 

7.3 След натоварването капитанът трябва да се увери, че корабът е изправен, преди да отплава в открито море. 
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Фигура А7

Бележки към фигура А7
(1) Където

приетият обемен кренящ момент,  
дължащ се на напречно изместванеλ0 = ___________________________________________ 

коефициент на натоварване × изместен обем

λ40 = 0,8 × λ0;

коефициент на натоварване = обем на единица 
тегло на товар в насипно състояние;

изместен обем = тегло на кораба, горивото, 
прясната вода, запасите и т.н. и товара

(2) Кривата на рамото на възстановяващия 
момент се извлича от напречните криви на ус-
тойчивост, които са достатъчно на брой, за да се 
определи точно кривата за целите на тези изиск-
вания, и включва напречни криви при 12° и 40°.

8. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА 
СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ КОРАБИ

8.1 За целите на настоящия раздел тер-
минът „съществуващ кораб“ означава кораб, 
чийто кил е положен преди 25 май 1980 
година.

8.2 Съществуващ кораб, натоварен в 
съответствие с документи, предварително 
одобрени съгласно правило 12 от глава VI 
на SOL�S 1960, Резолюция А .184(VI) или  
А .264 (VIII) на ММО, се счита, че притежава 
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характеристики за устойчивост на неповреден 
кораб, които са най-малкото еквивалентни на 
изискванията на А 7 от настоящия Кодекс. 
Документите за разрешение, позволяващи та-
кова товарене, се приемат за целите от А 7.2.

8.3 Съществуващите кораби, които нямат 
на борда си документ за разрешение, издаден 
в съответствие с А 3 от настоящия Кодекс, 
могат да прилагат разпоредбите на А 9 без 
ограничение по отношение на товароподем-
ността, която може да се използва за превоз 
на насипно зърно.

9. НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
УСТОЙЧИВОСТ НА КОРАБИ БЕЗ ДОКУМЕНТ 
ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ЧАСТИЧНИ 
ТОВАРИ ОТ НАСИПНО ЗЪРНО

9.1 На кораб, който няма на борда си 
документ за разрешение, издаден в съответ-
ствие с А 3 от настоящия Кодекс, може да 
бъде разрешено да натовари насипно зърно, 
при условие че:

1.  общото тегло на насипното зърно 
не бива да надвишава една трета от 
товароподемността на кораба;

2.  всички „запълнени трюмове, три-
мирани“ трябва да са оборудвани 
с разделители по осевата линия, 
разположени по цялата дължина на 
тези трюмове надолу откъм долната 
страна на палубата или капаците на 
люковете до разстояние под линия-
та на палубата от най-малко една 
осма от максималната ширина на 
трюма или 2,4 m, в зависимост от 
това коя от двете стойности е по-
голяма, с изключение на това, че 
плитките хамбари, конструирани в 
съответствие с А 14, могат да бъдат 
приети за трюмове по осевата ли-
ния във и под люка, освен в случай 
на ленено семе и други семена със 
сходни свойства;

3.  всички люкове към „запълнени 
трюмове, тримирани“ се затварят 
и укрепват на място;

4.  всички свободни повърхности на зър-
ното в частично запълнено товарно 
помещение се тримират до нивото 
си и се укрепват в съответствие с 
А 16, А 17 или А 18;

5.  по време на цялото плаване мета-
центричната височина след корекция 
поради ефектите върху свободната 
повърхност на течностите в резер-
воарите трябва да бъде 0,3 m или 
получената по следната формула 
стойност, в зависимост от това коя 
от двете стойности е по-голяма:

,

където:
L =  обща комбинирана дължина на всич-

ки пълни трюмове (в метри)
B =  ширина на кораба по конструктивната 

водолиния (в метри)
SF =  коефициент на натоварване (в куби-

чески метра на тон)
Vd =  изчислена средна дълбочина на праз-

ното пространство, пресметната в съ-
ответствие с B.l (в метри – обърнете 
внимание: не милиметри) 

= водоизместимост (в тонове); и 
6.  капитанът трябва да докаже по удов-

летворителен за Администрацията 
или договарящото правителство на 
товарното пристанище от името на 
Администрацията начин, че корабът 
в предлаганото натоварено състоя-
ние ще отговаря на изискванията на 
настоящия раздел.

10. НАТОВАРВАНЕ НА НАСИПНО ЗЪРНО
10.1 Извършва се цялото необходимо и ра-

зумно тримиране с цел изравняване на всички 
свободни повърхности на зърното и свеждане 
до минимум на ефекта от изместването на 
зърното.

10.2 Във всеки „запълнен трюм, тримиран“ 
насипното зърно се тримира така, че във въз-
можно най-голяма степен да запълва всички 
пространства под палубите и капаците на 
люковете.

10.3 Във всеки „запълнен трюм, тримиран“ 
насипното зърно се пълни в максималната 
възможна степен по посока на отваряне на 
люка, но извън периферията на отвора на люка 
може да бъде разположено под естествения 
си ъгъл. Даден „запълнен трюм, тримиран“ 
може да отговаря на изискванията за тази 
класификация, ако попада в някоя от следните 
категории:

1.  Администрацията, издаваща доку-
мента за разрешение, може, съгласно 
В 6, да разреши освобождаване от 
тримиране в случаите, когато при 
изчисляване на празните простран-
ства се взема предвид геометрията на 
подпалубните празни пространства в 
резултат свободно постъпващо зърно 
в даден трюм посредством канали 
за зареждане, перфорирани палуби 
или други подобни средства; или

2.  трюмът е „специално подходящ“ 
според определението от А 2.7, като 
в този случай може да бъде разре-
шено освобождаване от тримиране 
на краищата на този трюм.

10.4 Ако няма насипно зърно или друг товар 
над по-ниско товарно помещение, съдържащо 
зърно, капаците на люковете се обезопасяват 
по одобрен начин, като се вземат предвид 
масата и постоянните мерки, предвидени за 
обезопасяване на тези капаци.
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10.5 Когато насипно зърно е натоварено 
върху затворени капаци на люковете на 
междупалубни пространства, които не са 
зърнонепропускливи, тези капаци се правят 
зърнонепропускливи чрез залепване на фуги-
те, покриване на целия люк с брезенти или 
разделителни платнища или по друг подходящ 
начин.

10.6 След натоварване всички свободни 
повърхности на зърното в „частично запъл-
нените трюмове“ трябва да са подравнени.

10.7 Освен ако се вземе предвид неблаго-
приятният ефект на наклон, дължащ се на 
изместване на зърното съгласно настоящия 
Кодекс, повърхността на насипното зърно в 
който и да е „частично запълнен трюм“ се 
укрепва така, че да се предотврати изместване 
на зърното чрез прекомерно натоварване, как-
то е описано в А 16. В „частично запълнени 
трюмове“ повърхността на насипното зърно 
може да се укрепи алтернативно посредством 
ремъци или въжета, както е описано в А 17 
или А 18.

10.8 Долните товарни помещения и други 
подобни междупалубни пространства могат 
да бъдат натоварени като един трюм, при 
условие че при изчисляването на напречните 
моменти на наклон се взема предвид потокът 
на зърно в долните пространства.

10.9 В „запълнени трюмове, тримирани“, 
„запълнени трюмове, нетримирани“ и „час-
тично запълнени трюмове“ могат да се мон-
тират разделители по дължина като средство 
за намаляване на неблагоприятния ефект от 
изместването на зърното, при условие че:

1. разделителят е зърнонепропусклив;
2.  конструкцията отговаря на изисква-

нията на � 11, � 12 и � 13; и
3.  в междупалубни пространства раз-

делителят се простира от палуба до 
палуба, а в други товарни помещения 
разделителят се простира надолу 
от долната страна на палубата или 
капаците на люковете, както е съот-
ветно описано в В 2.6.2, забележка 
(2), В 2.9.2, забележка (3) или В 5.2. 

11. ЯКОСТ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЯТА ПРИ 
ТОВАРЕНЕ НА ЗЪРНО

11.1 Дървесина
Всякаква дървесина, използвана в прис-

пособления при товарене на зърно, трябва 
да бъде с изрядно добро качество и от тип и 
категория, които са доказано подходящи за 
тази цел. Действителните крайни размери 
на дървесината трябва да отговарят на до-
лупосочените размери. Може да се използва 
шперплат за употреба на открито, свързан с 
водоустойчиво лепило и монтиран така, че 
посоката на дървесните влакна в лицевите 
слоеве да е перпендикулярна на вертикалните 
носещи опори или да се използва свързващото 
вещество, при условие че якостта му е екви-
валентна на тази на монолитна дървесина със 
съответните размери.

11.2 Работни напрежения
При изчисляване на размерите на разде-

лителите, монтирани от една и съща стра-
на, трябва да се приемат следните работни 
натоварвания, като се използват таблици от  
А 13-1 до А 13-6:

За стоманени разделители 19,6 kN/cm2

За разделители от дървесина 1,57 kN/cm2

(1 нютон се равнява на 0,102 килограма)
11.3 Други материали
За използване при такива разделители могат 

да бъдат одобрени материали, различни от 
дърво или стомана, при условие че се обърне 
необходимото внимание на механичните им 
свойства.

11.4 Вертикални опори
1.  Освен ако са предвидени средства за 

предотвратяване на изместването на 
краищата на вертикалните опори от 
гнездата им, дълбочината на корпуса 
във всеки край на всеки изправен 
участък трябва да бъде поне 75 mm. 
Ако дадена вертикална опора не е 
закрепена в горната част, най-гор-
ната напречна опора или крепеж се 
монтира възможно най-близо до нея.

2.  Предвидените приспособления за 
поставяне на подвижни прегради 
чрез премахване на част от напреч-
ното сечение на вертикалните опори 
трябва да не повишават излишно 
работното натоварване на тези места.

3.  Максималният огъващ момент, при-
ложен към вертикална опора на раз-
делител при натоварване от едната 
страна, обикновено се изчислява, като 
се приема, че краищата на вертикал-
ните опори са подпрени свободно. 
Въпреки това, ако Администрация-
та счита, че на практика ще бъде 
постигната задоволително желаната 
степен на неподвижност, може да се 
вземе предвид всяко намаляване на 
максималния огъващ момент, произ-
тичащо от каквато и да е степен на 
неподвижност, осигурена в краищата 
на вертикалните наклони.

11.5 Композитни елементи
Когато подпорите, свързващите елементи 

или други якостни елементи са образувани от 
два отделни елемента, по един монтиран от 
всяка страна на даден разделител, които са 
свързани с болтове на подходящо разстояние, 
за коефициент на ефективност на елемента 
се приема сумата от двата коефициента на 
отделните елементи.

11.6 Частични разделители
Когато разделителите не се простират в 

цялата дълбочина на товарното помещение, 
тези разделители и техните вертикални опо-
ри трябва да се укрепят или опрат така, че 
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да бъдат толкова ефективни, колкото тези, 
които се простират по цялата дълбочина на 
товарното помещение.

12. РАЗДЕЛИТЕЛИТЕ СА НАТОВАРЕНИ ОТ 
ДВЕТЕ СТРАНИ

12.1 Подвижни прегради
1.  Дебелината на подвижните прегра-

ди трябва да бъде поне 50 mm, те 
трябва да са оборудвани така, че 
да са зърнонепропускливи, и ако е 
необходимо, да са укрепени с вер-
тикални опори.

2.  Максималният неподдържан от под-
вижни прегради участък е според 
дебелината на преградата, както 
следва:

Дебелина Максимален неподдържан
 участък
50 mm 2,5 m
60 mm 3,0 m
70 mm 3,5 m
80 mm 4,0 m

Ако са осигурени прегради с по-големи 
дебелини, максималният неподдържан учас-
тък се променя пряко с увеличаването на 
дебелината.

3.  Краищата на всички подвижни пре-
гради са разположени и укрепени с 
минимална дължина на устойчивост 
75 оборота.

12.2 Други материали
Разделителите, поставени с използване на 

материали, различни от дърво, трябва да имат 
якост, еквивалентна на подвижните прегради, 
изисквани в А 12.1.

12.3 Вертикални опори
1.  Стоманените вертикални опори, 

използвани за подпиране на разде-
лителите, натоварени от двете стра-
ни, имат коефициент на сечението, 
изразен от:

W = a × W1,

където:
 W =  коефициент на сечението в кубични 

сантиметри;
 a =  хоризонтално отстояние между верти-

калните опори в метри.
Коефициентът на сечението на метър от 

участъка W1 трябва да бъде равен минимум 
на стойността на формулата:

W1 = 14,8 (h1 – 1,2) cm
3/m,

където:
 h1 е вертикалният неподдържан участък в 
метри и се приема за равен на максимал-
ната стойност на разстоянието между всеки 
два съседни крепежа или между крепеж 
и някой от двата края на вертикалната 
опора; когато това разстояние е по-мал-
ко от 2,4 m, съответният коефициент се 
изчислява така, както ако стойността в 
действителност е 2,4 m.

2.  Коефициентите на вертикалните 
дървени опори се определят, като 
съответният коефициент за верти-
калните стоманени опори се умножи 
по 12,5. Ако се използват други мате-
риали, техните коефициенти трябва 
да бъдат най-малко равни на тези, 
изисквани за стоманата, увеличени 
пропорционално на съотношението 
между допустимите напрежения за 
стоманата и тези за използвания ма-
териал. В такива случаи трябва да се 
обърне внимание и на относителната 
твърдост на всяка вертикална опора, 
за да се гарантира, че деформацията 
не е прекомерна.

3.  Хоризонталното разстояние между 
вертикалните опори трябва да е 
такова, че неподдържаните разстоя-
ния на подвижните прегради да не 
превишават максималния участък, 
определен в А 12.1.3.

12.4 Напречни опори
1.  Ако се използват дървени напречни 

опори, те трябва да са монолитни, 
да бъдат здраво закрепени и в двата 
си края и да са наклонени спрямо 
постоянната конструкция на кораба, 
но не трябва да поемат натоварване 
директно срещу страничната обшив-
ка на кораба.

2.  При спазване на разпоредбите на А 
12.4.3 и А 12.4.4 минималният размер 
на дървените напречни опори трябва 
да бъде, както следва:

Дължина на напречна  
опора в метри

Правоъгълна 
секция

mm

Диаме-
тър на 

кръглото 
сечение

Непревишаващa 3 m 150 × 100 140

Над 3 m, но непреви-
шаващa 5 m

150 × 150 165

Над 5 m, но непреви-
шаващa 6 m

150 × 150 180

Над 6 m, но непреви-
шаваща 7 m

200 × 150 190

Над 7 m, но непреви-
шаваща 8 m

200 × 150 200

Над 8 m 200 × 150 215

Напречни опори с дължина, по-голяма или 
равна на 7 m, трябва да бъдат надеждно укре-
пени междинно  по дължина около средата.

3.  Ако хоризонталното разстояние меж-
ду вертикалните опори се различава 
значително от 4 m, инерционният 
момент на напречните опори може 
да се промени правопропорционално.

4.  Когато ъгълът на напречната опора 
спрямо хоризонтала е над 10°, се 
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монтира следващата по големина 
напречна опора след изискваната от 
А 12.4.2, при условие че в никакъв 
случай ъгълът между която и да е 
напречна опора и хоризонтала не 
бива да надминава 45°.

12.5 Крепежи
Когато крепежите се използват за поддържа-

не на разделители, натоварени от двете страни, 
те трябва да бъдат монтирани хоризонтално 
или възможно най-близо до разделителите, 
добре закрепени от всеки край и оформени от 
въже от стоманена тел. Размерите на теленото 

въже се определят, като се приемe, че разде-
лителите и вертикалните опори, поддържани 
от крепежа, са равномерно натоварени при 
4,9 kN/m2. Така приетото работно натоварване 
при крепеж не трябва да надвишава една трета 
от разрушаващото натоварване.

13. РАЗДЕЛИТЕЛИ С НАТОВАРВАНЕ САМО 
ОТ ЕДНАТА СТРАНА

13.1 Разделители по дължина
Натоварването (Р), измерено в нютон на 

метър дължина на разделителите, се приема, 
както следва:

1. Таблица � 13-1

В (m)

h(ra) 2 3 4 5 6 7 8' 10

1,50 8,336 8,826 9,905 12,013 14,710 17,358 20,202 25,939

2,00 13,631 14,759 16,769 19,466 22,506 25,546 28,733 35,206

2,50 19,466 21,182 23,830 26,870 30,303 33,686 37,265 44,473

3,00 25,644 27,900 30,891 34,323 38,099 41,874 45,797 53,740

3,50 31,823 34,568 37,952 41,727 45,895 50,014 54,329 63,008

4,00 38,148 41,286 45,013 49,180 53,691 58,202 62,861 72,275

4,50 44,473 47,955 52,073 56,584 61,488 66,342 71,392 81,542

5,00 50,847 54,623 59,134 64,037 69,284 74,531 79,924 90,810

6,00 63,498 68,009 73,256 78,894 84,877 90,859 96,988 109,344

където:  h = височина на зърното в метри, измерена от долния край на разделителя; когато 
товарното помещение е запълнено, височината (h) се измерва към горната палуба по 
разделителя; в люк или когато разстоянието от разделител до люк е по-малко или равно 
на 1 m, височината (h) се измерва до нивото на зърното в люка;
В = напречен размер на запълване на насипното зърно в метри.

2.  Линейната интерполация в таблица А 13-1 може да се използва за междинни стойности 
на В и за междинни стойности на h, когато h е по-малка или равна на 6,0 m.

3.  За стойности на h, надвишаващи 6,0 m, натоварването (P), измерено в нютон на метър 
дължина на отделение, може да се определи от таблица А 13-2, като се въведе в съотно-
шение B/h и се използва формулата:

P = f × h2.
4. Таблица � 13-2

B/h f B/h f

0,2 1,687 2,0 3,380

0,3 1,742 2,2 3,586

0,4 1,809 2,4 3,792

0,5 1,889 2,6 3,998

0,6 1,976 2,8 4,204

0,7 2,064 3,0 4,410

0,8 2,159 3,5 4,925

1,0 2,358 4,0 5,440

1,2 2,556 5,0 6,469

1,4 2,762 6,0 7,499

1,6 2,968 8,0 9,559

1,8 3,174
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13.2 Напречни разделители
Натоварването (Р), измерено в нютон на метър дължина на разделителите, се приема, както 

следва:
1. Таблица � 13-3

L (m)

h (m) 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16

1,50 6,570 6,767 7,159 7,649 8,189 8,728 9,169 9,807 10,199 10,297 10,297

2,00 10,199 10,787 11,474 12,209 12,994 13,729 14,416 15,445 16,083 16,279 16,279

2,50 14,318 15,347 16,426 17,456 18,437 19,417 20,349 21,673 22,408 22,604 22,604

3,00 18,878 20,251 21,624 22,948 24,222 25,399 26,429 27,900 28,684 28,930 28,930

3,50 23,781 25,546 27,164 28,733 30,155 31,430 32,558 34,127 35,010 35,255 35,255

4,00 28,930 30,989 32,901 34,667 36,187 37,559 38,736 40,403 41,286 41,531 41,580

4,50 34 274 36,530 38,638 40,501 42,120 43,542 44,767 46,582 47,562 47,856 47,905

5,00 39,717 42,218 44,473 46,434 48,151 49,622 50,897 52,809 53.839 54,182 54,231

6,00 50,749 53,593 56,094 58,301 60,164 61,782 63,204 65,263 66 440 66,832 66,930

където:  h = височина на зърното в метри, измерена от долния край на разделителя; когато 
товарното помещение е запълнено, височината (h) се измерва към горната палуба по 
разделителя; в люк или когато разстоянието от разделител до люк е по-малко или равно 
на 1 m, височината (h) се измерва до нивото на зърното в люка;
L = размер на запълване на насипното зърно по дължина в метри.

2.  Междинните стойности на L и междинните стойности на h, когато h е по-малка или 
равна на 6,0 m, могат да бъдат определени чрез линейна интерполация, като се използва 
таблица А 13-3.

3.  За стойности на h, надвишаващи 6,0 m, натоварването (Р), измерено в нютон на метър 
дължина на разделителите, може да се определи от таблица А 13-4, като се въведе в съ-
отношение L/h и се използва формулата:

P = f × h2.
4. Таблица � 13-4

L/h f L/h f

0,2 1,334 2,0 1,846

0,3 1,395 2,2 1,853

0,4 1,444 2,4 1,857

0,5 1,489 2,6 1,859

0,6 1,532 2,8 1,859

0,7 1,571 3,0 1,859

0,8 1,606 3,5 1,859

1,0 1,671 4,0 1,859

1,2 1,725 5,0 1,859

1,4 1,769 6,0 1,859

1,6 1,803 8,0 1,859

1,0 1,829

13.3 Ако е необходимо, може да се приеме, че общият товар за единица дължина на учас-
тъците, показан в таблици А 13-1 до А 13-4 включително, има трапецовидно разпределение на 
височина. В такива случаи реакционните натоварвания в горния и долния край на вертикален 
елемент или вертикална опора не са равни. Реакционните натоварвания в горния край, изразени 
като проценти от общото натоварване, поддържано от вертикалния елемент или вертикалната 
опора, могат да се приемат като показаните в таблици А 13-5 и А 13-6.
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1. Таблица А 13-5: Разделители по дължина с натоварване само от едната страна
Опорна реакция в горния край на вертикална опора като процент от натоварването от А 13.1

В (m)

h (m) 2 3 4 5 6 7 8 10

1,5 43,3 45,1 45,9 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2

2 44,5 46,7 47,6 47,8 47. В 47,8 47,8 47,8

2,5 45,4 47,6 48,6 48,8 48. В 48,8 48,8 4B.8

3 46,0 48,3 49,2 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4

3,5 46,5 48,8 49,7 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8

4 47,0 49,1 49,9 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1

4,5 47,4 49,4 50,1 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2

5 47,7 49,4 50,1 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2

6 47,9 49,5 50,1 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2

7 47,9 49,5 50,1 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2

8 47,9 49,5 50,1 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2

9 47,9 49,5 50,1 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2

10 47,9 49,5 50,1 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2

B = напречен размер на запълване на насипното зърно в метри.
Ако е необходимо, реакционните натоварвания за други стойности на h или B се определят 

чрез линейна интерполация или екстраполация.
2. Таблица А 13-6: Напречни разделители, натоварени само от едната страна

Опорна реакция в горния край на вертикална опора като процент от натоварването от � 13.2

L (m)

h (m) 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16

1,5 37,3 38,7 39,7 40,6 41,4 42,1 42,6 43,6 44,3 44,8 45,0

2 39,6 40,6 41,4 42,1 42,7 43,1 43,6 44,3 44,7 45,0 45,2

2,5 41,0 41,8 42,5 43,0 43,5 43,8 44,2 44,7 45,0 45,2 45,2

3 42,1 42,8 43,3 43,8 44,2 44,5 44,7 45,0 45,2 45,3 45,3

3,5 42,9 43,5 43,9 44,3 44,6 44,8 45,0 45,2 45,3 45,3 45,3

4 43,5 44,0 44,4 44,7 44,9 45,0 45,2 45,4 45,4 45,4 45,4

5 43,9 44,3 44,6 44,8 45,0 45,2 45,3 45,5 45,5 45,5 45,5

6 44,2 44,5 44,8 45,0 45,2 45,3 45,4 45,6 45,6 45,6 45,6

7 44,3 44,6 44,9 45,1 45,3 45,4 45,5 45,6 45,6 45,6 45,6

8 44,3 44,6 44,9 45,1 45,3 45,4 45,5 45,6 45,6 45,6 45,6

9 44,3 44,6 44,9 45,1 45,3 45,4 45,5 45,6 45,6 45,6 45,6

10 44,3 44,6 44,9 45,1 45,3 45,4 45,5 45,6 45,6 45,6 45,6

L = размер на насипното зърно по дължина в метри

Ако е необходимо, за други стойности на h или L реакционните натоварвания се определят 
чрез линейна интерполация или екстраполация.

3.  Якостта на крайните съединения на такива вертикални елементи или вертикални опори 
може да се изчисли въз основа на максималното натоварване, което е вероятно да бъде 
упражнено в двата края. Тези натоварвания включват:

Разделители по дължина
Максимален товар в горния край  50 % от съответното общо натоварване от � 13.1
Максимален товар в долния край  55 % от съответното общо натоварване от А 13.1

Напречни разделители
Максимално натоварване в горния край 45 % от съответното общо натоварване от А 13.2
Максимално натоварване в долния край 60 % от съответното общо натоварване от А 13.2
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4.  Дебелината на хоризонталните дървени 
прегради може също да бъде определе-
на, като се вземе предвид вертикалното 
разпределение на натоварването, пред-
ставено в таблици А 13-5 и А 13-6, и в 
такъв случай

13 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t 

където:
t = дебелина на преградата в милиметри;
a =  хоризонтален участък на преградата, 

т.е. разстояние между вертикалните 
опори в метри;

h =  разстояние от горния до долния край 
на разделителя на зърното в метри;

p =  общо натоварване на единица дължи-
на, получено от таблиците, измерено 
в нютони;

k =  коефициент, зависещ от вертикалното 
разпределение на натоварването.

Ако се приеме, че вертикалното разпре-
деление на натоварването е равномерно, т.е. 
правоъгълно, k се приема за равен на 1,0. При 
трапецовидно разпределение

k = 1,0 + 0,06 (50 – R),
където:

R е реакция в горния край, взета от таб-
лица � 13-5 или � 13-6.

5. Крепежи или напречни опори
 Размерите на крепежите и напречните 
опори се определят по такъв начин, че 
натоварванията, извлечени от таблици от  
А 13-1 до А 13-4 включително, не трябва да 
надвишават една трета от разрушаващото 
натоварване.
14. ПЛИТКИ ХАМБАРИ
14.1 За да се намали моментът на наклон, 

вместо разделители по дължина чрез отвора 
на люка само в „запълнен, тримиран“ трюм 
според определението от А 2.2 може да се 
използват плитки хамбари, освен в случай 
на ленено семе и други семена със сходни 
свойства, когато плиткият хамбар не може 
да замести разделител по дължина. Ако е 
поставен разделител по дължина, той трябва 
да отговаря на изискванията на А 10.9.

14.2 Дълбочината на плиткия хамбар, из-
мерена от дъното му до линията на палубата, 
трябва да бъде, както следва:

1.  Минимум 1,2 m за кораби с ширина 
по конструктивната водолиния до 
9,1 m.

2.  Минимум 1,8 m за кораби с ширина 
по конструктивната водолиния, по-
малка или равна на 18,3 m. 

3.  За кораби с ширина по конструк-
тивната водолиния между 9,1 m и 
18,3 m минималната дълбочина на 
плиткия хамбар се изчислява чрез 
интерполация.

14.3 Отворът на плиткия хамбар се образува 
от подпалубната конструкция като люк, т.е. 
странични метални греди или издигнат ръб 
и рамка за люк. Плиткият хамбар и гореопи-
саният люк се запълват със зърно на чували 
или друг подходящ товар, поставен върху 
разделително платнище или негов еквивалент 
и натоварено плътно върху прилежащата кон-
струкция, така че да има с тази конструкция 
опорен контакт на дълбочина, по-голяма 
или равна на половината от дълбочината, 
определена в А 14.2. Ако липсва корпусна 
конструкция за осигуряване на такава носеща 
повърхност, плиткият хамбар се закрепва на 
място със стоманено въже, верига или двоен 
стоманен ремък, както е посочено в А 17.1.4, и 
на максимално разстояние 2,4 m един от друг.

15. ОПАКОВАНЕ НА НАСИПНО ЗЪРНО 
НА МЯСТО

Като алтернатива на запълването на плит-
кия хамбар в „запълнен, тримиран“ трюм със 
зърно на чували или друг подходящ товар може 
да се използва насипно зърно, опаковано на 
място, при условие че:

1.  Размерите и средствата за закре-
пване при опаковане на място са 
същите като посочените за плиткия 
хамбар в А 14.2 и А 14.3.

2.  Плиткият хамбар е облицован с 
материал, приемлив за Администра-
цията, с минимална якост на опън 
2,687 N на 5 cm ремък и оборудван 
с подходящи средства за укрепване 
в горната част.

3.  Като алтернатива на А 15.2 може 
да се използва материал, приемлив 
за Администрацията, с минимална 
якост на опън 1,344 N на 5 cm ремък, 
ако плиткият хамбар е конструиран 
по следния начин:

3.1  В плиткия хамбар с насипно зърно 
трябва да се изгради укрепване с 
приемливи за Администрацията 
напречни въжета на разстояние 
максимум 2,4 m едно от друго. 
Дължината на тези въжета трябва 
да бъдат достатъчна, за да позволи 
да бъдат плътно опънати и укрепени 
в горната част на плиткия хамбар.

3.2  Пред тези въжета и отстрани се по-
ставя дънаж с минимална дебелина  
25 mm или друг подходящ материал 
със същата якост и ширина между 
150 и 300 mm, за да се предотврати 
срязването или протриването на ма-
териала, който се поставя върху него, 
за да се облицова плиткият хамбар.

4.  Плиткият хамбар се напълва с на-
сипно зърно и се укрепва отгоре, 
с изключение на това, че когато се 
използва материал, одобрен съглас-
но А 15.3, отгоре след покриване 
допълнително се полага дънаж, 
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преди плиткият хамбар да се укрепи 
с опъване на въжетата.

5.  Ако за облицовката на плиткия 
хамбар се използва повече от един 
лист материал, те се съединяват на 
дъното или чрез зашиване, или чрез 
двойно припокриване.

6.  Горната част на плиткия хамбар 
трябва да съвпада с долната част на 
гредите, след като са поставени, и 
между гредите над плиткия хамбар 
може да бъде поставен подходящ 
обикновен товар или насипно зърно.

16. ПРАВИЛА ЗА ТОВАРЕНЕ ВЪРХУ НА
СИПНО ЗЪРНО

16.1 Когато за укрепване на „частично 
запълнени“ трюмове се използва зърно, опа-
ковано в чували или друг подходящ товар, 
свободната повърхност на зърното трябва 
да бъде заравнена и покрита с разделително 
платнище или негов еквивалент, или с подхо-
дяща платформа. Такава платформа се състои 
от носачи, разположени на максимално раз-
стояние 1,2 m един от друг, и дъски 25 mm, 
поставени на максимално разстояние 100 mm 
една от друга. Платформите могат да бъдат 
изработени от други материали, при условие 
че Администрацията ги счита за еквивалентни.

16.2 Платформата или разделителното 
платнище се покриват с плътно натоварено 
зърно, опаковано в чували, и се простират 
на минимална височина една шестнадесета 
от максималната ширина на свободната по-
върхност на зърното или 1,2 m, в зависимост 
от това коя от двете стойности е по-голяма.

16.3 Зърното в чували се превозва в здрави 
чували, които се пълнят добре и се завързват 
здраво.

16.4 Вместо зърно в чували може да се 
използва друг подходящ товар, натоварен 
плътно и упражняващ най-малко същото 
налягане като опакованото зърно, натоварено 
в съответствие с А 16.2.

17. РЕМЪЦИ И ВЪЖЕТА
Когато, за да се елиминират моментите 

на наклон в частично запълнени трюмове, се 
използват ремъци или въжета, укрепването 
трябва да се извърши, както следва:

1.  Зърното се тримира и изравнява до 
степента, до която е с много малко 
покритие и са поставени раздели-
телни платнища от зебло, брезент 
или еквивалент.

2.  Разделителните платнища и/или 
брезентите трябва да се припокриват 
на минимум 1,8 m.

3.  Полагат се две здрави подови пок-
рития от необработена дървесина 
с размери 25 mm на 150 mm до  
300 mm, като горното покритие е 
разположено надлъжно и е заковано 
напречно за долния под на кораба. 
Алтернативно може да се използва 

здрав под от дървесина 50 mm, раз-
положен надлъжно и закован върху 
горната част на долен носач 50 mm 
с минимална ширина 150 mm. Дън-
ните носачи трябва да се простират 
по цялата ширина на трюма и да са 
разположени на максимум 2,4 m един 
от друг. Могат да се приемат кон-
струкции, използващи други мате-
риали, считани от Администрацията 
за еквивалентни на гореописаните.

4.  За закрепване могат да се използват 
стоманени въжета (с диа метър 19 mm 
или еквивалентни), двойни стоманени 
ремъци (50 mm × 1,3 mm и с мини-
мално разрушаващото натоварване 
49 kN) или вериги с еквивалентна 
якост, всяка от които е здраво зак-
репена с помощта на обтегач 32 mm.  
Когато се използват стоманени ре-
мъци, обтегачът 32 mm може да се 
замени с опъвач с крилчата гайка с 
блокиращо рамо, при условие че са 
налице подходящи гаечни ключове за 
регулиране, ако е необходимо. Когато 
се използват стоманени ремъци, за 
закрепване на краищата се използват 
поне три пломби с резба. Когато се 
използва тел, трябва да се използват 
поне четири скоби за образуване на 
примки при закрепването.

5.  Преди приключване на натоварването 
закрепването трябва да се прикрепи 
положително към рамката в точка 
на приблизително 450 mm под пред-
полагаемата крайна повърхност на 
зърното с помощта на халка 25 mm 
или скоба за греда с еквивалентна 
якост.

6.  Въжетата трябва да са разположени 
на максимално разстояние 2,4 m 
едно от друго и всяко от тях трябва 
да се поддържа от носач, закован 
отпред към горната част и дъното 
на кораба. Този носач трябва да е 
направен от дървесина с минимал-
ни размери 25 mm на 150 mm или 
равностоен материал и да покрива 
цялата ширина на трюма.

7.  По време на плаването ремъците 
трябва редовно да се проверяват и 
ако е необходимо, да се регулират.

18. УКРЕПВАНЕ С ТЕЛЕНА МРЕЖА
Когато, за да се премахнат моментите на 

наклон на зърното в „частично запълнени“ 
трюмове, се използват ремъци или въжета, 
като алтернатива на метода, описан в А 17, 
укрепването може да се изпълни по следния 
начин:

1.  Зърното трябва да се тримира и из-
равни до степен, при която е малко 
над осевата линия на трюма в посока 
отпред назад.
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2.  Цялата повърхност на зърното тряб-
ва да е покрита с разделителни 
платнища от зебло, брезент или 
еквивалент. Покриващият материал 
трябва да има минимална якост на 
опън 1,344 N на 5 cm лента.

3.  Върху зеблото или другото покритие 
се полагат два слоя укрепваща теле-
на мрежа. Долният слой се полага 
напречно на дъното на кораба, а 
горният – надлъжно. Слоевете теле-
на мрежа трябва да се припокриват 
с минимум 75 mm. Горният слой 
на мрежата трябва да бъде разпо-
ложен над долния слой по такъв 
начин, че квадратите, образувани 
от редуващите се слоеве, да бъдат 
с размери приблизително 75 mm на 
75 mm. Укрепващата телена мрежа 
трябва да бъде от вида, използван 
в стоманобетонни конструкции. Тя 
трябва да е изработена от стоманена 
тел с диаметър 3 mm и минимална 
якост на скъсване 52 kN/cm2, зава-
рена в квадрати 150 mm × 150 mm. 
Може да се използва мрежа от тел 
с оксидно покритие, но не бива да 
се използва мрежа с отделяща се 
люспеста ръжда.

4.  Границите на телената мрежа от 
лявата и дясната страна на трюма 
трябва да се поддържат от дъски с 
размери 150 mm × 50 mm.

5.  Задържащите въжета, преминава-
щи от едната до другата страна на 
трюма, трябва да са разположени на 
максимално разстояние 2,4 m една 
от друга, с изключение на това, че 
първото и последното закрепване 
трябва да бъдат на максимум 300 mm 
съответно пред или зад надлъжна 
преграда. Преди приключване на 
товаренето всяко укрепване с въже 
трябва да се прикрепи положително 
към конструкцията в точка на око-
ло 450 mm под очакваната крайна 
повърхност на зърното, с помощта 
на халка 25 mm или скоба за греда 
със същата якост. Закрепването на 
въжетата се извършва от тази точка 
над горната част на опорната дъска, 
описана в точка А 18.1.4, която има 
функцията да разпределя налягането, 
упражнявано от закрепването, надо-
лу. Два слоя с дъски 150 mm × 25 mm 
се полагат напречно в средата под 
всяко въже и преминават по цялата 
ширина на трюма.

6.  Опората от въжета се състои от 
стоманено въже (с диаметър 19 mm 
или еквивалентен), двойни сто-
манени ремъци (50 mm × 1,3 mm 

и с минимално разрушаващото 
натоварване 49 kN) или верига с 
еквивалентна якост, всяка от които 
е здраво закрепена с помощта на 
обтегач 32 mm. Когато се използ-
ват стоманени ремъци, обтегачът  
32 mm може да се замени с опъвач 
с крилчата гайка с фиксиращо рамо, 
при условие че са налице подходящи 
гаечни ключове за регулиране, ако 
е необходимо. Когато се използват 
стоманени ремъци, за закрепване 
на краищата се използват поне три 
пломби с резба. Когато се използва 
телено въже, трябва да се използват 
поне четири скоби за образуване на 
примки при закрепването.

7.  По време на плаването закрепващи-
те въжета трябва да се проверяват 
редовно и да се регулират, ако е 
необходимо.

ЧАСТ В
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРИЕМАНИТЕ МО-
МЕНТИ НА НАКЛОН И ОБЩИ ДОПУС-

КАНИЯ

1. ОБЩИ ДОПУСКАНИЯ
1.1 За целите на изчисляването на не-

благоприятния кренящ момент, дължащ 
се на изместване на товарната повърхност 
на корабите, превозващи насипно зърно, се 
приема, че

1.  В запълнените трюмове, които са 
тримирани в съответствие с А 10.2, 
под всички гранични повърхности 
с наклон към хоризонтала под 30° 
съществува празно пространство, 
успоредно на граничната повърхност, 
със средна дълбочина, изчислена по 
формулата:

Vd = Vd1 + 0,75 (d – 600) mm,
където:
Vd =  средна дълбочина на празното прос-

транство в милиметри;
Vd1 =  стандартна дълбочина на празното 

пространство от таблица B 1-1 по-
долу;

d   =  действителна дълбочина на метал-
ната греда в милиметри.

В никакъв случай не бива да се приема, 
че Vd е по-малка от 100 mm.

Таблица В 1-1

Разстояние от ръб на люка 
или от страната на люка 
до границата на трюма

Стандартна дъл-
бочина на праз-

нината Vd

Метри Милиметри

0,5 570

1,0 530

1,5 500
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Разстояние от ръб на люка 
или от страната на люка 
до границата на трюма

Стандартна дъл-
бочина на праз-

нината Vd

2,0 480

2,5 450

3,0 440

3,5 430

4,0 430

4,5 430

5,0 430

5,5 450

6,0 470

6,5 490

7,0 520

7,5 550

8,0 590

Бележки към таблица В 1-1:
(1)  За гранични разстояния над 8,0 m стандарт-

ната дълбочина на празното про странство 
(Vd1) се екстраполира линейно при уве-
личение от 80 mm при всяко увеличение 
на дължината с 1,0 m.

(2)  В ъгловата зона на даден трюм граничното 
разстояние се явява перпендикулярното раз-
стояние от линията на страничната метална 
греда на люка или линията на крайната 
напречна греда на люка до границата на 
трюма, в зависимост от това коя от двете 
стойности е по-голяма. За дълбочина на 
металната греда (d) се приема дълбочината 
на страничната метална греда на люка или 
на крайната напречна греда, в зависимост 
от това коя от двете стойности е по-малка.

(3)  Когато има окачена палуба извън люка, 
средната дълбочина на празното прос-
транство, измерена от долната страна на 
окачената палуба, се изчислява, като се 
използва стандартната дълбочина на праз-
ното пространство заедно с дълбочината 
на металната гредата на ръба на люка 
плюс височината на издигнатата палуба.

2.  В рамките на запълнените люкове и в 
допълнение към всяко открито празно 
пространство в капака на люка има 
празно пространство със средна дъл-
бочина 150 mm, измерена надолу към 
повърхността на зърното от най-ниската 
част на капака на люка или горната 
част на страничния капак на люка, в 
зависимост от това кое е по-ниско.

3.  В „запълнен трюм, нетримиран“, освобо-
ден от тримиране извън периферията на 
люка съгласно разпоредбите на А 10.3.1, 
се приема, че повърхността на зърното 
след натоварване ще се наклони към 
празното пространство под палубата във 
всички посоки под ъгъл от 30° спрямо 
хоризонтала от ръба на отвора, който 
образува празното пространство.

4.  В „запълнен трюм, нетримиран“, ос-
вободен от тримиране в краищата на 
трюма съгласно разпоредбите на А 10.3.2, 
се приема, че повърхността на зърното 
след натоварване ще се наклони във 
всички посоки извън зоната за пълнене 
под ъгъл от 30° спрямо долния ръб на 
гредата на ръба на люка. Ако обаче в 
краищата на люковете са предвидени 
отвори за захранване в съответствие с 
таблица В 1-2, се приема, че повърх-
ността на зърното след натоварването 
ще се наклони във всички посоки под 
ъгъл от 30° от линията на гредата на 
ръба на люка, което се явява средната 
стойност на най-високата и най-ниската 
точка на действителната повърхност на 
зърното, както е показано на фигура В1.

Таблица В 1-2

Диаметър  
(в mm)  

минимум

Площ
(cm2)

Разстояние 
(метри)  

максимум

90 63,6 .60

100 78,5 .75

110 95,0 .90

120 113,1 1,07

130 133,0 1,25

140 154,0 1,45

150 177,0 1,67

160 201,0 1,90

170 или повече 227,0 2,00 максимум
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Ефективна 
повърхност на 
зърното 

Действителнa
повърхност на 
зърното 

греда на ръба 
на люка

Фигура В 1 

захранващи отвори 

Фигура В1

1.2 Описанието на модела на поведение 
на повърхността на зърното, което се предпо-
лага, че се съдържа в частично запълнените 
трюмове, е изложено в В 5.

1.3 За целите на доказване на съответствие 
с критериите за устойчивост в А 7 изчисле-
нията за устойчивост на кораба обикновено 
се основават на допускането, че центърът на 
тежестта на товара в „запълнен трюм, трими-
ран“ е в обемния център на цялото товарно 
помещение. В случаите, когато Администра-
цията разреши да се вземе предвид въздейст-
вието на предполагаемите подпалубни празни 
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пространства върху вертикалното положение 
на центъра на тежестта на товара в „запъл-
нени трюмове, тримирани“, ще трябва да се 
компенсира неблагоприятното въздействие от 
вертикалното изместване на повърхността на 
зърното чрез увеличаване на приетия кренящ 
момент поради напречното изместване на 
зърното, както следва:

общ кренящ момент = 1,06 × изчислен 
напречен кренящ момент.

Във всички случаи теглото на товара в 
„запълнен трюм, тримиран“ е равно на обема 
на цялото товарно помещение, разделен на 
коефициента на натоварване.

1.4 Центърът на тежестта на товара в „за-
пълнен трюм, нетримиран“ се приема за обе-
мен център на цялото товарно помещение, без 
да се вземат предвид празните пространства. 
Във всички случаи теглото на товара е равно 
на обема на товара (при предположенията, 
посочени във В 1.1.3 или В 1.1.4), разделен на 
коефициента на натоварване.

1.5 В частично запълнените трюмове не-
благоприятното въздействие на вертикалното 
изместване на повърхността на зърното се 
взема предвид, както следва:

общ кренящ момент = 1,12 × изчислен 
напречен кренящ момент.

1.6 За да се постигне изискваното от  
В 1.3 и В 1.5 компенсиране, може да се приеме 
всеки друг също толкова ефективен метод.

2. ПРИЕТ ОБЕМЕН КРЕНЯЩ МОМЕНТ НА 
ЗАПЪЛНЕН ТРЮМ, ТРИМИРАН

Общи положения
2.1 Моделът на движение на повърхността 

на зърното се отнася за напречно сечение 
през разглежданата част на трюма и получе-
ният кренящ момент следва да се умножи по 
дължината, за да се получи общият момент 
за тази част.

2.2 Приетият напречен кренящ момент 
поради изместване на зърното е следствие 
от окончателните промени във формата и 
разположението на празните пространства, 
след като зърното се е преместило от високата 
към ниската страна.

2.3 Приема се, че получената повърхност 
на зърното след изместването му е под ъгъл 
от 15° спрямо хоризонтала.

2.4 При изчисляване на максималната 
свободна площ, която може да се образува 
срещу надлъжен конструктивен елемент, не 
се вземат под внимание въздействията на хо-
ризонталните повърхности, например фланци 
или лицеви греди. 

2.5 Общата площ на първоначалните и 
окончателните празни пространства трябва 
да бъде равна.

2.6 Надлъжните конструкционни елемен-
ти, които са зърнонепропускливи, могат да се 

считат за ефективни по цялата си дълбочина, 
освен когато са поставени като средство за 
намаляване на неблагоприятния ефект от 
изместването на зърното, в който случай се 
прилагат уредбите на А 10.9.

2.7 Непрекъснато разделяне по дължина 
може да се счита за ефективно по цялата си 
дължина.

Допускания
В следващите параграфи се приема, че 

общият кренящ момент за даден трюм се 
получава чрез събиране на резултатите от 
разглеждане на следните части поотделно:

2.8 Преди люковете и по посока към кър-
мата.

1.  Ако даден трюм има два или повече 
главни люка, през които може да се 
извърши товарене, дълбочината на 
подпалубното празно пространство 
за частта или частите между тези 
люкове се определя, като се използ-
ва разстоянието до средата между 
люковете в посока напред и назад.

2.  На фигура В 2-1 е показан край-
ният вид на празното пространство 
след предполагаемото изместване 
на зърното. 
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.2 На фигура В 2 -1 е показан крайният вид на празното пространство след предполагаемото изместване на зърното.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

висока страна 
разделител по дължина 

ниска страна 

Фигура В 21
Бележки към фигура В 2-1:
(1)  Ако максималната свободна площ, която 

може да се образува срещу гредата при 
B, е по-малка от първоначалната площ 
на празното пространство при �B, т.е. 
�B × Vd, се приема, че излишната площ 
се прехвърля към крайното празно прос-
транство откъм високата страна.

(2)  Ако например при С е осигурен разделител 
по дължина в съответствие с А 10.9, той 
трябва да се простира най-малко до 0,6 m 
под D или E, в зависимост от това коя от 
двете стойности е на по-голяма дълбочина.

2.9.
1.  Във и на нивото на люковете без 

разделител по дължина:
След предполагаемото изместване на зър-

ното крайното празно пространство трябва 
да бъде като показаното на фигура В 2-2 или 
фигура В 2-3:
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Бележки към фигура В 2-1 
(1) Ако максималната свободна площ, която може да се образува срещу гредата при B, е по - малка от първоначалната площ на 

празното пространство при AB, т.е. AB x Vd, се приема, че излишната площ се прехвърля към крайното празно пространство 
откъм високата страна. 

(2) Ако например при С е осигурен разделител по дължина в съответствие с А 10.9, той трябва да се простира най - малко до 0,6 
m под D или E, в зависимост от това коя от двете стойности е на по-голяма дълбочина. 

 2.9. 

.1 В и на нивото на люковете без разделител по дължина: 

След предполагаемото изместване на зърното крайното празно пространство трябва да бъде като показаното на 
фигура В 2 -2 или фигура В 2 -3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура В 2-1. 

висока страна ниска страна 

150 mm плюс всяко отворено празно 
пространство в рамките на капаците на люка 

Фигура В 2-2 Фигура В 22
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Бележки към фигура В 2-2:
(1) АВ  Всяка площ, надвишаваща тази, която 

може да се образува срещу металната 
греда при В, се прехвърля към крайната 
празна площ в люка.

(2) CD  Всяка площ, която надвишава площта, 
която може да се образува срещу 
металната греда при E, се прехвърля 
към крайната празна зона от високата 
страна.

2.  Във и на нивото на люковете с раз-
делител по дължина:
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.2 В и на нивото на люковете с разделител по дължина: 

 
Фигура В 2-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

висока страна ниска страна 

150 mm плюс всяко отворено празно 
пространство в рамките на капаците на люка 

Фигура В 23
Бележки към фигура В 2-3:
(1)  Излишното празно пространство от АВ 

трябва да се прехвърли към долната по-
ловина на люка, в която ще се образуват 
две отделни крайни празни зони, т.е. една 
срещу разделителя по осевата линия и 
друга срещу страничния люк и металната 
греда откъм високата страна.

(2)  Ако в люка се оформи плитък хамбар 
с чували или насипно зърно, опаковано 
на място, за целите на изчисляването на 
напречния кренящ момент се приема, че 
такова устройство е поне еквивалентно на 
разделител по осевата линия.

(3)  Ако разделителят по осевата линия е та-
къв, какъвто е предвиден в съответствие 
с А 10.9, той трябва да се простира най-
малко до 0,6 m под H или J, в зависимост 
от това коя от двете стойности определя 
по-голяма дълбочина.

Трюмове, натоварени в комбинации
В следващите параграфи се описва моделът 

на поведение на празните пространства, който 
се приема, когато трюмовете са натоварени 
в комбинации

2.10 Без ефективни разделители по осевата 
линия:

1.  Под горната палуба – както за разпо-
ложението на една палуба, описано 
в В 2.8.2 и В 2.9.1.

2.  Под втората палуба –  приема се, че 
площта на празното пространство, 
което може да бъде прехвърлено от 
долната страна, т.е. първоначалната 
празна площ минус площта срещу 
страничната метална греда на люка, 
се прехвърля, както следва:
 една половина към люка на горната 
палуба и по една четвърт към горната 
част под горната и втората палуба.

3.  Под третата и долната палуби – при-
ема се, че празните пространства, 
които могат да бъдат прехвърлени 

от долната страна на всяка от тези 
палуби, се прехвърлят поравно към 
горната част на всички празни прос-
транства под палубите и празното 
пространство в люка на горната 
палуба.

2.11 С ефективни разделители по осевата 
линия, които се простират в люка на горната 
палуба:

1.  На всички палубни нива на ниво-
то на разделителите се приема, че 
празните пространства, които могат 
да бъдат прехвърлени от долната 
страна, се прехвърлят в празното 
пространство под долната половина 
на люка на горната палуба.

2.  На нивото на палубата непосред-
ствено под дъното на разделителя се 
приема, че свободната зона, която 
може да бъде прехвърлена откъм 
долната страна, се прехвърля, както 
следва:
половината към празното прос-
транство под долната половина на 
люка на горната палуба, а остана-
лата част поравно към празните 
пространства под палубите откъм 
високата страна.

3.  На нива на палубата, по-ниски от 
опи саните в В 2.11.1 или В 2.11.2, се 
приема, че свободната площ, която 
е на разположение за прехвърляне 
от долната страна на всяка от тези 
палуби, се прехвърля поравно към 
празните пространства във всяка от 
двете половини на люка на горната 
палуба от всяка страна на раздели-
теля и високата част на празните 
пространства под палубите.

2.12 С ефективни разделители по осевата 
линия, които не се простират в люка на гор-
ната палуба:

Тъй като не може да се допусне хоризон-
тално преместване към празни пространства 
на същото палубно ниво като разделителя, се 
приема, че празното пространство, налично за 
прехвърляне от долната страна на това ниво, 
се прехвърля нагоре над разделителя към 
горната страна в съответствие с принципите 
на В 2.10 и В 2.11.

3. ПРЕДПОЛАГАЕМ ОБЕМЕН КРЕНЯЩ МО
МЕНТ НА ЗАПЪЛНЕН ТРЮМ, НЕТРИМИРАН

3.1 Всички разпоредби за „запълнени 
трюмове, тримирани“, изложени в В 2, се 
прилагат и за „запълнени трюмове, нетри-
мирани“, освен според описаното по-долу.

3.2 В „запълнените трюмове, нетримира-
ни“, които са освободени от тримиране извън 
периферията на люка съгласно разпоредбите 
на А 10.3.1:
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1.  приема се, че получената повърхност 
на зърното след изместване е под 
ъгъл от 25° спрямо хоризонтала; 
въпреки това, ако в който и да е 
участък от трюма, пред, зад или на 
нивото на люка средната напречна 
площ на празното пространство в 
този участък е по-малка или равна 
на площта, която би се получила при 
прилагане на В 1.1, тогава ъгълът на 
повърхността на зърното след пре-
местване в този участък се приема 
за 15° спрямо хоризонтала; и

2.  площта на празното пространство 
в което и да е напречно сечение на 
трюма се приема за една и съща 
както преди, така и след премест-
ването на зърното, т.е. приема се, 
че няма допълнително товарене по 
време на преместването на зърното.

3.3 В „запълнените трюмове, нетрими-
рани“, които са освободени от тримиране в 
краищата, пред и зад люка съгласно разпо-
редбите на А 10.3.2:

1.  приема се, че получената повърх-
ност на зърното на нивото на люка 
след преместване е под ъгъл от 15° 
спрямо хоризонталата; и

2.  приема се, че получената повърхност 
на зърното в краищата, пред и зад 
люка след преместване е под ъгъл 
от 25° спрямо хоризонтала. 

4. ПРЕДПОЛАГАЕМИ ОБЕМНИ МО МЕН
ТИ НА НАКЛОН В САНДЪЦИ

След предполагаемото изместване на зър-
ното празно пространство е, както е показано 
на фигура В 4:
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4 ПРЕДПОЛАГАЕМИ ОБЕМНИ МОМЕНТИ НА НАКЛОН В САНДЪЦИ 

След предполагаемото изместване на зърното, празно пространство е, както е показано на фигура В 4: 

 
Фигура B 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

висока страна 
ниска страна 

вижте 
бележката 

вижте 
бележката 

висока страна 

празно пространство в излишък  
до централната линия 

Фигура B 4
Бележка към фигура В 4: 
Ако пространствата по краищата под фор-

мата на сандъци не могат да бъдат правилно 
тримирани в съответствие с А 10, се приема, 
че се извършва изместване на повърхността под 
ъгъл от 25°.

5. ПРЕДПОЛАГАЕМ КРЕНЯЩ МОМЕНТ НА 
ЧАСТИЧНО ЗАПЪЛНЕН ТРЮМ

5.1 Когато свободната повърхност на 
насипното зърно не е закрепена в съответ-
ствие с А 16, А 17 или А 18, се приема, че 
повърхността на зърното след преместване е 
под ъгъл от 25° спрямо хоризонтала.

5.2 В частично запълнен трюм раздели-
телят, ако има такъв, се простира от една 

осма от максималната ширина на трюма над 
нивото на повърхността на зърното до същото 
разстояние под повърхността на зърното.

5.3 В трюм, в който разделителите по 
дължина между напречните граници не са 
непрекъснати, се приема, че дължината, по 
която тези разделители са ефективни като 
средство за предотвратяване на прехвърля-
нето на повърхности на зърното по цялата 
ширина, е действителната дължина на частта 
от разглеждания разделител, намалена с две 
седми от по-голямото разстояние от това 
от разделителя до съседния му разделител 
или до стена на кораба. Тази корекция не се 
прилага в долните трюмове при каквото и да 
е комбинирано товарене, при което горният 
трюм е или запълнен, или частично запълнен.

6. ДРУГИ ДОПУСКАНИЯ
Дадено Управление или договарящо пра-

вителство от името на Управление може да 
разреши отклонение от съдържащите се в 
настоящия Кодекс допускания в случаите, 
когато счита това за обосновано, като се имат 
предвид разпоредбите за товарене или кон-
струкционните характеристики, при условие 
че са изпълнени критериите за устойчивост 
от А 7. Когато е дадено такова разрешение съ-
гласно настоящата разпоредба, данните трябва 
да се включват в Документа за разрешение 
или информацията за товарене на зърното.
6658

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ 
ЗА ПРИХОДИТЕ

СПОГОДБА
между Република България и Кралство  
Саудитска Арабия за избягване на двойното 
данъчно облагане по отношение на данъците 
върху доходите и предотвратяване на откло

нението от данъчно облагане
(Ратифицирана със закон, приет от 44-то  
Народно събрание на 4 септември 2018 г. – ДВ, 
бр. 77 от 2018 г. В сила за Република България 

от 1 октомври 2018 г.)

Република България и Кралство Саудитска 
Арабия,

Желаейки да разширят своите икономиче-
ски отношения и да подобрят своето сътруд-
ничество в данъчната област,

Възнамерявайки да сключат Спогодба за 
избягване на двойното данъчно облагане по 
отношение на данъците върху доходите, без 
да създават възможности за необлагане или 
намалено облагане чрез отклонение или за-
обикаляне на облагането, включително чрез 
споразумения за заобикаляне на спогодбите, 
насочени към получаване на облекчения, 
предвидени в тази Спогодба, в непряка полза 
на местни лица на трети държави,

се договориха, както следва:
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Член 1
Обхват по отношение на лицата

Тази Спогодба се прилага спрямо лица, 
които са местни лица на едната или на двете 
договарящи държави.

Член 2
Данъци, за които се прилага Спогодбата

1. Тази Спогодба се прилага за данъци 
върху доходите, налагани от едната договаря-
ща държава или от нейни административни 
подразделения или органи на местна власт, 
независимо от начина, по който се събират.

2. За данъци върху доходите се считат 
всички данъци, наложени върху общия доход 
или върху елементи от дохода, включително 
данъците върху печалбите от прехвърляне на 
движимо или недвижимо имущество.

3. Съществуващите данъци, за които се 
прилага Спогодбата, са по-специално: 

а)  в случая на Република България:
(i)  данъкът върху доходите на фи-

зическите лица;
(ii)  корпоративният подоходен данък;
(iii)  патентният данък;

 (наричани по-нататък „български 
данък“);

б)  в случая на Кралство Саудитска 
Арабия:
(i)  Закатът;
(ii)  данъкът върху доходите, включи-

телно данъкът върху инвестиции-
те в природен газ; 
(наричани по-нататък „саудитски 
данък“).

4. Разпоредбите на Спогодбата ще се при-
лагат и за всички идентични или подобни по 
естеството си данъци, които са въведени от 
която и да е от договарящите държави след 
датата на подписване на Спогодбата като 
допълнение или вместо съществуващите 
данъци. Компетентните органи на догова-
рящите държави се уведомяват взаимно за 
всички съществени изменения, извършени в 
съответните им данъчни закони.

Член 3
Общи определения

1. За целите на тази Спогодба, освен ако 
контекстът не изисква друго:

a)  терминът „България“ означава Репуб-
лика България, а когато се употребява 
в географски смисъл, означава тери-
торията и териториалното море, върху 
които тя упражнява своя държавен 
суверенитет, както и континенталния 
шелф и изключителната икономичес-
ка зона, в които упражнява суверенни 
права и юрисдикция в съответствие 
с международното право;

б)  терминът „Кралство Саудитска Ара-
бия“ означава територията на Крал-
ство Саудитска Арабия, която също 
така включва пространството отвъд 
териториалните води, където Крал-
ство Саудитска Арабия упражнява 
своите суверенни права и юрисдикция 
върху водите, морското дъно, подпоч-
веното пространство и природните 
богатства по силата на своето право 
и международното право; 

в)  термините „едната договаряща държа-
ва“ и „другата договаряща държава“ 
означават България или Кралство 
Саудитска Арабия според изисква-
нията на контекста;

г)  терминът „лице“ включва физическо 
лице, дружество и всяко друго сдруже-
ние от лица, включително държавата, 
нейните административни подразде-
ления или органи на местна власт; 

д)  терминът „дружество“ означава всяко 
юридическо лице или всяко образу-
вание, което се третира като юриди-
ческо лице за целите на данъчното 
облагане;

е)  термините „предприятие на едната 
договаряща държава“ и „предприя-
тие на другата договаряща държава“ 
означават съответно предприятие, 
ръководено от местно лице на едната 
договаряща държава, и предприятие, 
ръководено от местно лице на другата 
договаряща държава;

ж)  терминът „национално лице“ озна-
чава:
(i)  всяко физическо лице, прите-

жаващо гражданство на едната 
договаряща държава;

(ii)  всяко юридическо лице, граж-
данско дружество или асоциа-
ция, чийто статут се основава 
на действащите закони в едната 
договаряща държава;

з)  терминът „международен транспорт“ 
означава всеки превоз с кораб, са-
молет или пътно превозно средство, 
използвани от предприятие на едната 
договаряща държава, освен когато 
такива превозни средства се използват 
единствено между места, намиращи 
се в другата договаряща държава;

и)  терминът „компетентен орган“ оз-
начава: 
(i)  в случая на България, министъра 

на финансите или упълномощен 
представител;

(ii)  в случая на Кралство Саудитска 
Арабия, Министерството на фи-
нансите, представлявано от ми-
нистъра на финансите или негов 
упълномощен представител.
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2. При прилагането на Спогодбата във 
всеки момент от едната договаряща държава 
всеки термин, който не е определен в нея, 
има значението, което му придава към този 
момент законодателството на тази държава по 
отношение на данъците, за които се прилага 
Спогодбата, освен ако контекстът не изисква 
друго, като всяко значение съгласно прило-
жимите данъчни закони на тази държава ще 
има предимство по отношение на значението 
на този термин, определено в други закони 
на тази държава.

Член 4
Местно лице

1. За целите на тази Спогодба терминът 
„местно лице на едната договаряща държава“ 
означава:

a)  всяко лице, което съгласно законода-
телството на тази държава подлежи 
на данъчно облагане в нея поради 
своето местожителство, местопреби-
ваване, място на учредяване, място 
на управление или всеки друг крите-
рий от подобно естество, като също 
включва тази държава и всяко нейно 
административно подразделение или 
неин орган на местна власт;

б)  юридическо лице, организирано съг-
ласно законите на едната договаряща 
държава, което не подлежи на да-
нъчно облагане или в общия случай 
е освободено от данъчно облагане в 
тази държава и е установено и под-
държано в тази държава: 
(i)  за религиозни, благотворителни, 

образователни, научни или други 
подобни цели; или 

(ii)  да предоставя пенсии или други 
подобни обезщетения. 

Този термин обаче не включва лице, което 
подлежи на данъчно облагане в тази държава 
само по отношение на доходи от източници 
в тази държава. 

2. Когато въз основа на разпоредбите на 
ал. 1 на този член едно физическо лице е 
местно лице на двете договарящи държави, 
неговото положение се определя, както следва:

а)  то се счита за местно лице само на 
договарящата държава, в която раз-
полага с постоянно жилище; ако то 
разполага с постоянно жилище в двете 
договарящи държави, то се счита за 
местно лице само на договарящата 
държава, с която има по-тесни лични 
и икономически връзки (център на 
жизнени интереси);

б)  ако договарящата държава, в която е 
центърът на жизнените му интереси, 
не може да бъде определена или ако 
то не разполага с постоянно жилище 

в нито една от двете държави, то се 
счита местно лице само на догова-
рящата държава, в която обичайно 
пребивава;

в)  ако то обичайно пребивава в двете 
договарящи държави или в нито една 
от тях, то се счита за местно лице 
само на договарящата държава, на 
която е гражданин;

г)  ако то е гражданин и на двете дого-
варящи държави или на нито една от 
тях, компетентните органи на дого-
варящите държави ще решат въпроса 
чрез взаимно споразумение.

3. Когато в съответствие с разпоредбите на 
ал. 1 на този член лице, което не е физическо 
лице, е местно лице на двете договарящи дър-
жави, компетентните органи на договарящите 
държави ще положат усилия чрез взаимно 
споразумение да определят договарящата 
държава, на която това лице ще се счита за 
местно лице за целите на тази Спогодба, като 
се имат предвид неговото място на действи-
телно управление, място на учредяване или 
създаване по друг начин, както и всички други 
относими фактори.

Член 5
Място на стопанска дейност

1. За целите на тази Спогодба терминът 
„място на стопанска дейност“ означава оп-
ределено място на дейност, чрез което се 
извършва цялостно или частично стопанската 
дейност на едно предприятие.

2. Терминът „място на стопанска дейност“ 
включва по-специално:

а)  място на управление;
б)  клон;
в)  офис;
г)  фабрика;
д)  работилница; 
е)  всяко място за добиване на природни 

богатства.
3. Терминът „място на стопанска дейност“ 

включва също така:
a)  строителна площадка, строителен, 

монтажен или инсталационен обект 
или надзорни дейности, свързани с 
тях, само ако такава площадка, обект 
или дейности продължават за период, 
по-дълъг от шест месеца;

б)  предоставянето на услуги, вклю-
чително консултантски услуги, от 
предприятие чрез работници или 
служители или друг персонал, нает от 
предприятието за тази цел, но само 
когато дейностите с такъв характер 
продължават (за същия или свързан 
проект) в едната държава за период 
или периоди, надвишаващи шест 
месеца в рамките на всеки дванаде-
сетмесечен период.
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4. Независимо от предходните разпоредби 
на този член се счита, че терминът „място 
на стопанска дейност“ не включва:

а)  използването на съоръжения един-
ствено с цел складиране или изла-
гане на стоки, принадлежащи на 
предприятието;

б)  поддържането на запаси от стоки, 
принадлежащи на предприятието, 
единствено с цел складиране или 
излагане;

в)  поддържането на запаси от стоки, 
принадлежащи на предприятието, 
единствено с цел преработката им 
от друго предприятие;

г)  поддържането на определено място 
на дейност единствено за покупка на 
стоки или за събиране на информация 
за предприятието;

д)  поддържането на определено място 
на дейност само за извършване на 
всяка друга дейност за предприяти-
ето, която има подготвителен или 
спомагателен характер;

е)  поддържане на определено място на 
дейност само за осъществяване на 
което и да е съчетание от посочените 
в букви от „а“ до „д“ дейности, 

при положение че тази дейност или, в слу-
чая на буква „е“, цялостната дейност на това 
определено място на дейност, произтичаща 
от това съчетание, има подготвителен или 
спомагателен характер.

5. Независимо от разпоредбите на ал. 1 
и 2 на този член, но като се имат предвид 
разпоредбите на ал. 6 на този член, когато 
лице действа в едната договаряща държава 
за предприятие и:

a)  обичайно сключва договори или оби-
чайно има основна роля, водеща до 
сключването на договори, които са 
сключвани рутинно без съществени 
изменения от предприятието, и тези 
договори са от името на предприя-
тието, или за прехвърлянето на соб-
ственост върху или за предоставяне 
правото на ползване на имущество, 
притежавано от това предприятие, или 
за което това предприятие има право 
на ползване, или за предоставянето 
на услуги от това предприятие, или

б)  обичайно поддържа в тази държава 
запаси от стоки, принадлежащи на 
предприятието, от които то редовно 
доставя стоки за сметка на това 
предприятие,

се счита, че това предприятие има място 
на стопанска дейност в тази договаряща дър-
жава по отношение на всички дейности, които 
това лице извършва за предприятието, освен 
ако дейностите на това лице са ограничени 
до тези, посочени в ал. 4 на този член, които, 

ако бяха извършени чрез определено място на 
дейност, не биха направили това определено 
място на дейност място на стопанска дейност 
съгласно разпоредбите на тази алинея.

6. Алинея 5 на този член няма да се прилага, 
когато лицето, действащо в едната договаряща 
държава за предприятие от другата договаря-
ща държава, извършва стопанска дейност в 
първата посочена договаряща държава като 
представител с независим статут и действа за 
предприятието в обичайните граници на тази 
дейност. Когато обаче лице действа изцяло 
или почти изцяло за едно или повече пред-
приятия, с които то е тясно свързано, това 
лице няма да се счита, че е представител с 
независим статут по смисъла на тази алинея 
по отношение на всяко такова предприятие.

7. Обстоятелството, че дружество, което е 
местно лице на едната договаряща държава, 
контролира или е контролирано от дружество, 
което е местно лице на другата договаряща 
държава, или което извършва стопанска 
дейност в тази друга държава (чрез място на 
стопанска дейност или по друг начин), не прави 
само по себе си което и да е от дружествата 
място на стопанска дейност на другото.

Член 6 
Доходи от недвижимо имущество

1. Доходи, получени от местно лице на 
едната договаряща държава от недвижимо 
имущество (включително доходи от селско или 
горско стопанство), намиращо се в другата 
договаряща държава, могат да се облагат с 
данък в тази друга държава.

2. Терминът „недвижимо имущество“ има 
съдържанието, което му придава законода-
телството на договарящата държава, в която 
се намира въпросното имущество. Терминът 
във всички случаи включва имуществото, 
принадлежащо към недвижимото имущество, 
добитък и оборудване, използвани в селското 
и горското стопанство, правата, спрямо които 
се прилагат разпоредбите на общото законо-
дателство относно поземлената собственост, 
плодоползването на недвижимо имущество, 
както и правата върху променливи или опре-
делени по размера си плащания, представля-
ващи компенсация за разработването или за 
предоставяне на правото на разработване на 
минерални залежи, извори и други природни 
ресурси. Морски кораби и самолети не се 
считат за недвижимо имущество. 

3. Разпоредбата на ал. 1 на този член се 
прилага по отношение на доходи, получени 
от пряко използване, отдаване под наем или 
използване под каквато и да е друга форма 
на недвижимо имущество.

4. Разпоредбите на ал. 1 и 3 на този член се 
прилагат също така и по отношение на доходи 
от недвижимо имущество на предприятие, 
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както и по отношение на доходи от недвижи-
мо имущество, използвано за извършване на 
независими лични услуги. 

Член 7
Печалби от стопанска дейност 

1. Печалбите на предприятие на едната 
договаряща държава се облагат само в тази 
държава, освен ако предприятието извърш-
ва стопанска дейност в другата договаряща 
държава чрез място на стопанска дейност, 
намиращо се там. Ако предприятието из-
вършва стопанска дейност по този начин, 
печалбите на предприятието могат да се 
облагат в другата държава, но само такава 
част от тях, каквато е причислима към това 
място на стопанска дейност.

2. Като се има предвид разпоредбата на 
ал. 3 на този член, когато предприятие на 
едната договаряща държава извършва стопан-
ска дейност в другата договаряща държава 
чрез място на стопанска дейност, намиращо 
се там, във всяка договаряща държава към 
това място на стопанска дейност се причис-
ляват печалбите, които то би получило, ако 
беше отделно и самостоятелно предприятие, 
извършващо същите или подобни дейности 
при същите или подобни условия и работещо 
напълно независимо от предприятието, на 
което то е място на стопанска дейност.

3. При определянето на печалбите от място 
на стопанска дейност се допуска приспадане на 
разходите, извършени за целите на дейността 
на мястото на стопанска дейност, включително 
управленските и общите административни 
разходи, извършени както в държавата, в ко-
ято се намира мястото на стопанска дейност, 
така и на всяко друго място. Независимо от 
това, такова приспадане няма да се допуска 
по отношение на суми, ако такива са налице, 
платени (освен при възстановяване на дейст-
вителни разходи) от мястото на стопанска 
дейност на седалището на предприятието или 
на някой от другите му офиси под формата 
на авторски и лицензионни възнаграждения, 
такси или други подобни плащания за правото 
на използване на патенти или други права или 
под формата на комисиона за извършване на 
специфични услуги или за управление, или, 
освен в случай на банкова дейност, под формата 
на доходи от вземания за дълг във връзка с 
парични средства, предоставени на мястото 
на стопанска дейност. Също така няма да се 
вземат предвид при определяне на печалбите 
на мястото на стопанска дейност начислените 
суми (различни от възстановяване на дейст-
вителни разходи) от мястото на стопанска 
дейност на седалището на предприятието или 
на някои от другите му офиси под формата 
на авторски и лицензионни възнаграждения, 
такси или други подобни плащания за из-
ползването на патенти или други права или 

под формата на комисиона за извършени 
специфични услуги или за управление, или, 
освен в случаите на банкова дейност, под 
формата на доходи от вземания за дълг във 
връзка с парични средства, предоставени на 
седалището на предприятието или на някой 
от неговите други офиси. 

4. Не се причисляват печалби към мястото 
на стопанска дейност само поради обикновена 
покупка от това място на стопанска дейност 
на стоки за предприятието.

5. Печалбите от стопанска дейност, полу-
чени от предприятие на едната договаряща 
държава от износа на стоки за другата дого-
варяща държава, няма да се облагат с данък 
в тази друга договаряща държава. Когато до-
говорите за износ включват и други дейности, 
извършвани в другата договаряща държава 
чрез място на стопанска дейност, печалбите, 
получени от такива дейности, могат да бъдат 
облагани в тази друга договаряща държава.

6. Терминът „печалби от стопанска дей-
ност“ не включва печалбите или доходите, 
получени от извършването на лични услуги 
от физическо лице в качеството му на работ-
ник или служител или в качеството му на 
самостоятелно лице.

7. Когато печалбите включват елементи 
от доход, разгледани отделно в други члено-
ве на тази Спогодба, разпоредбите на тези 
членове няма да се засягат от разпоредбите 
на този член.

Член 8
Морски, въздушен и пътен транспорт 

1. Печалбите на местно лице на едната 
договаряща държава от използване на кора-
би, самолети или пътни превозни средства в 
международния транспорт се облагат само в 
тази държава.

2. Печалбите, получени от използване на 
кораби или самолети в международния транс-
порт, включват също и:

а)  печалбите, получени от отдаване 
под наем на кораби или самолети с 
екипаж (за определено време или за 
определено пътуване) или без еки-
паж, използвани в международния 
транспорт; и 

б)  печалбите, получени от използва-
нето или отдаването под наем на 
контейнери и съпътстващо оборуд-
ване, използвани в международния 
транспорт, 

когато това отдаване под наем или изпол-
зване, в зависимост от конкретния случай, е 
съпътстващо по отношение на доходите от 
такова използване на кораби или самолети. 

3. Разпоредбата на ал. 1 на този член се 
прилага също и по отношение на печалби от 
участие в пул, съвместна стопанска дейност 
или международна експлоатационна агенция.
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Член 9
Свързани предприятия 

1.  Когато:
а)  предприятие на едната договаряща 

държава участва пряко или непряко в 
управлението, контрола или капитала 
на предприятие на другата договаряща 
държава, или

б)  едни и същи лица участват пряко или 
непряко в управлението, контрола или 
капитала на предприятие на едната 
договаряща държава и на предприя-
тие на другата договаряща държава, 

и в двата случая между двете предприятия 
в техните търговски или финансови отношения 
са приети или наложени условия, различни от 
тези, които биха били приети между независи-
ми предприятия, тогава всяка печалба, която, 
ако ги нямаше тези условия, би възникнала, но 
поради тези условия не е възникнала за едно 
от предприятията, може да бъде включена в 
печалбите на това предприятие и съответно 
обложена с данък.

2. Когато една от договарящите държави 
включи в печалбите на предприятие на тази 
държава и съответно обложи с данък печалби, 
по отношение на които предприятие на дру-
гата договаряща държава е било подложено 
на облагане с данък в тази друга държава и 
така включените печалби са печалби, които 
биха възникнали за предприятието на първата 
посочена държава, ако договорените условия 
между двете предприятия бяха такива, какви-
то биха били договорени между независими 
предприятия, то тогава тази друга държава 
ще направи съответна корекция на начисле-
ния от нея данък върху тези печалби. При 
извършването на такава корекция се вземат 
предвид другите разпоредби на тази Спогод-
ба и компетентните органи на договарящите 
държави при необходимост ще се консултират 
един с друг.

Член 10
Дивиденти 

1. Дивидентите, платени от дружество, 
което е местно лице на едната договаряща 
държава, на местно лице на другата догова-
ряща държава, могат да се облагат с данък в 
тази друга договаряща държава.

2. Въпреки това такива дивиденти могат да 
се облагат с данък и в договарящата държава, 
на която дружеството, изплащащо дивиден-
тите, е местно лице, и в съответствие със 
законодателството на тази държава, но ако 
притежателят на дивидентите е местно лице 
на другата договаряща държава, така начис-
леният данък няма да надвишава 5 процента 
от брутната сума на дивидентите.

Тази алинея не засяга данъчното облагане 
на дружеството по отношение на печалбите, 
от които се изплащат дивидентите.

3. Терминът „дивиденти“, употребен в този 
член, означава доходи от акции, „жюисанс“ 
акции или „жюисанс“ права, минни акции, 
акции на учредители или други права, даващи 
право на участие в печалбите, с изключение 
на вземания за дълг, както и доходи от други 
права, които са подчинени на същия данъчен 
режим като доходи от акции, в съответствие 
със законодателството на държавата, на която 
дружеството, извършващо разпределението, е 
местно лице.

4. Разпоредбите на ал. 1 и 2 на този член не 
се прилагат, ако притежателят на дивидентите, 
който е местно лице на едната договаряща 
държава, извършва стопанска дейност в дру-
гата договаряща държава, на която е местно 
лице дружеството, изплащащо дивидентите, 
чрез място на стопанска дейност, разположено 
там, или извършва в тази друга държава не-
зависими лични услуги чрез определена база, 
разположена там, и участието, във връзка с 
което се изплащат дивидентите, е действи-
телно свързано с това място на стопанска 
дейност или определена база. В такъв случай 
се прилагат съответно разпоредбите на чл. 7 
или чл. 14 на тази Спогодба в зависимост от 
конкретния случай. 

5. Когато дружество, което е местно лице на 
едната договаряща държава, получава печалби 
или доходи от другата договаряща държава, 
тази друга държава не може да налага ни-
какъв данък върху дивидентите, платени от 
дружеството, освен доколкото тези дивиденти 
са платени на местно лице на тази друга дър-
жава или доколкото участието, във връзка с 
което са платени дивидентите, е действително 
свързано с място на стопанска дейност или 
определена база, разположени в тази друга 
държава, нито да облага неразпределените 
печалби на дружеството с данък върху нераз-
пределените печалби на дружеството, дори ако 
изплатените дивиденти или неразпределените 
печалби се състоят изцяло или частично от 
печалби или доходи, произхождащи в тази 
друга държава.

Член 11
Доходи от вземания за дълг 

1. Доход от вземания за дълг, възникнал в 
едната договаряща държава и платен на местно 
лице на другата договаряща държава, може 
да се облага с данък в тази друга държава. 

2. Въпреки това такъв доход от вземания за 
дълг може да се облага с данък и в договаря-
щата държава, в която възниква, и съобразно 
законодателството на тази договаряща държа-
ва, но когато притежателят на този доход е 
местно лице на другата договаряща държава, 
така наложеният данък няма да надвишава 
5 процента от брутната сума на дохода от 
вземания за дълг. 
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3. Терминът „доход от вземания за дълг“, 
използван в този член, означава доход от взе-
мания за дълг от всякакъв вид, независимо от 
това дали е обезпечен, или не с ипотека и дали 
носи, или не правото на участие в печалбите 
на длъжника, и по-специално доходи от дър-
жавни ценни книжа и доходи от бонове или 
облигации, включително от премии и бонуси, 
свързани с такива ценни книжа, бонове или 
облигации. Санкции за закъснели плащания 
не се считат за доход от вземания за дълг за 
целите на този член. 

4. Разпоредбите на ал. 1 и 2 на този член 
не се прилагат, ако притежателят на дохода 
от вземания за дълг, който е местно лице на 
едната договаряща държава, извършва стопан-
ска дейност в другата договаряща държава, от 
която произхожда доходът от вземания за дълг, 
чрез място на стопанска дейност, разположено 
там, или извършва в тази друга държава не-
зависими лични услуги чрез определена база, 
разположена там, и вземането за дълг, във 
връзка с което се плаща доходът, е действи-
телно свързано с такова място на стопанска 
дейност или определена база. В такъв случай 
се прилагат съответно разпоредбите на чл. 7 
или чл. 14 на тази Спогодба в зависимост от 
конкретния случай. 

5. Доходът от вземания за дълг се счита 
за възникнал в едната договаряща държава, 
когато платецът е местно лице на тази дър-
жава. Когато обаче платецът на дохода от 
вземания за дълг, независимо дали е местно 
лице на едната договаряща държава, или не, 
притежава в едната договаряща държава място 
на стопанска дейност или определена база, 
във връзка с които е възникнал дългът, който 
поражда плащането на дохода и този доход е 
за сметка на такова място на стопанска дей-
ност или определена база, се счита, че такъв 
доход произхожда от държавата, в която се 
намира мястото на стопанска дейност или 
определената база. 

6. Когато поради особените взаимоотноше-
ния между платеца и притежателя на дохода 
или между тях двамата и някое друго лице 
сумата на дохода от вземания за дълг, като 
се има предвид задължението, за което се 
изплаща, надвишава сумата, която би била 
договорена между платеца и притежателя 
при липсата на такива взаимоотношения, 
разпоредбите на този член се прилагат само 
по отношение на последната посочена сума.  
В такъв случай надвишаващата сума се облага 
съобразно законодателството на всяка догова-
ряща държава, като съответно се имат предвид 
останалите разпоредби на тази Спогодба.

Член 12
Авторски и лицензионни възнаграждения 

1. Авторските и лицензионните възнаграж-
дения, произхождащи от едната договаряща 

държава и платени на местно лице на другата 
договаряща държава, могат да се облагат с 
данък в тази друга държава.

2. Такива авторски и лицензионни възнаг-
раждения обаче могат да се облагат с данък и 
в договарящата държава, от която произхож-
дат, и съобразно законодателството на тази 
договаряща държава, но ако притежателят на 
авторските и лицензионните възнаграждения 
е местно лице на другата договаряща държава, 
така наложеният данък няма да надвишава: 

а)  5 процента от брутната сума на автор-
ските и лицензионните възнагражде-
ния за ползването или на правото на 
ползване на промишлено, търговско 
или научно оборудване;

б)  10 процента от брутната сума на ав-
торските и лицензионните възнаграж-
дения във всички останали случаи.

3. Терминът „авторски и лицензионни 
възнаграждения“, използван в този член, оз-
начава плащания от всякакъв вид, получени 
за използване или за правото на използване 
на всяко авторско право за литературно, худо-
жествено или научно произведение, включи-
телно кинофилми, или филми, или записи за 
радио- или телевизионно излъчване, на всеки 
патент, търговска марка, чертеж или модел, 
план, секретна формула или процес, или за 
използването или за правото на използване 
на всяко промишлено, търговско или научно 
оборудване, или за информация (ноу-хау), 
отнасяща се до промишлен, търговски или 
научен опит.

4. Разпоредбите на ал. 1 и 2 на този член не 
се прилагат, ако притежателят на авторските 
и лицензионните възнаграждения, който е 
местно лице на едната договаряща държа-
ва, извършва стопанска дейност в другата 
договаряща държава, от която произхождат 
авторските и лицензионните възнаграждения, 
чрез място на стопанска дейност, разположено 
там, или извършва в тази друга държава не-
зависими лични услуги чрез определена база, 
разположена там, и правото или имуществото, 
във връзка с които се изплащат авторските 
и лицензионните възнаграждения, е действи-
телно свързано с такова място на стопанска 
дейност или определена база. В такъв случай 
се прилагат съответно разпоредбите на чл. 7 
или чл. 14 на тази Спогодба в зависимост от 
конкретния случай.

5. Авторските и лицензионните възнаг-
раждения се считат за възникнали в една-
та договаряща държава, когато платецът е 
местно лице на тази държава. Когато обаче 
платецът на авторските и лицензионните 
възнаграждения, независимо дали е местно 
лице на едната договаряща държава, или не, 
притежава в едната договаряща държава място 
на стопанска дейност или определена база, 
във връзка с които възниква задължението 
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за изплащане на авторските и лицензионните 
възнаграждения и тези авторски и лицензи-
онни възнаграждения са за сметка на такова 
място на стопанска дейност или определена 
база, се счита, че тези авторски и лицензион-
ни възнаграждения възникват в държавата, в 
която се намира мястото на стопанска дейност 
или определената база.

6. Когато поради особените взаимоотноше-
ния между платеца и притежателя или между 
тях двамата и някое друго лице сумата на 
авторските и лицензионните възнаграждения, 
като се има предвид използването, правото 
или информацията, за които те се плащат, 
надвишава сумата, която би била договорена 
между платеца и притежателя при липсата 
на такива взаимоотношения, разпоредбите 
на този член се прилагат само по отношение 
на последната посочена сума. В такъв случай 
надвишаващата сума се облага съобразно за-
конодателството на всяка договаряща държава, 
като съответно се имат предвид останалите 
разпоредби на тази Спогодба.

Член 13
Печалби от прехвърляне на имущество

1. Печалбите, получени от местно лице на 
едната договаряща държава от прехвърляне 
на недвижимо имущество, посочено в чл. 6 
на тази Спогодба и намиращо се в другата 
договаряща държава, могат да се облагат с 
данък в тази друга държава.

2. Печалбите от прехвърляне на движимо 
имущество, съставляващо част от стопанското 
имущество на място на стопанска дейност, 
което предприятие на едната договаряща 
държава има в другата договаряща държава, 
или на движимо имущество, отнасящо се до 
определена база, на разположение на местно 
лице на едната договаряща държава в дру-
гата договаряща държава с цел извършване 
на независими лични услуги, включително 
печалбите от прехвърляне на такова място 
на стопанска дейност (самостоятелно или 
заедно с цялото предприятие) или на такава 
определена база, могат да се облагат с данък 
в тази друга договаряща държава.

3. Печалбите, получени от местно лице на 
едната договаряща държава от прехвърляне на 
кораби, самолети или пътни превозни средства, 
използвани в международния транспорт, или 
на движимо имущество, свързано с използва-
нето на такива превозни средства, се облагат 
с данък само в тази държава.

4. Печалбите, получени от местно лице на 
едната договаряща държава от прехвърляне на 
акции или други подобни права в дружество, 
различни от тези, които са регистрирани на 
признат борсов пазар, което е местно лице 
на другата договаряща държава, могат да се 
облагат с данък в тази друга държава.

5. Печалбите, произхождащи от прехвър-
ляне на всякакво имущество, различно от 
посоченото в предходните алинеи на този 
член, се облагат с данък само в договарящата 
държава, на която прехвърлителят е местно 
лице.

Член 14
Независими лични услуги

1. Доходите, получени от местно лице на 
едната договаряща държава от извършване на 
професионални услуги или други дейности с 
независим характер, се облагат само в тази 
държава освен в следните случаи, когато та-
кива доходи могат също да се облагат с данък 
в другата договаряща държава:

а)  ако лицето има редовно на разпо-
ложение определена база в другата 
договаряща държава за извършване 
на своята дейност; в този случай 
само тази част от доходите, каквато 
е причислима към тази определена 
база, може да се облага с данък в 
тази друга държава; или

б)  ако неговият престой в другата до-
говаряща държава е за период или 
периоди, възлизащи на или надвиша-
ващи общо 183 дни във всеки двана-
десетмесечен период, започващ или 
завършващ в съответната данъчна 
година; в този случай само такава част 
от доходите, каквато е получена от 
осъществената в тази друга държава 
дейност, може да се облага с данък 
в тази друга държава.

2. Терминът „професионални услуги“ 
включва по-специално самостоятелни научни, 
литературни, художествени, образователни или 
преподавателски дейности, както и самостоя-
телни дейности на лекари, адвокати, инженери, 
архитекти, стоматолози и счетоводители.

Член 15
Доходи от трудово правоотношение

1. Като се имат предвид разпоредбите на 
чл. 16, 18, 19 и 21 на тази Спогодба, заплати, 
надници и други подобни възнаграждения, 
получени от местно лице на едната договаряща 
държава въз основа на трудово правоотноше-
ние, се облагат с данък само в тази държава, 
освен ако трудът се полага в другата догова-
ряща държава. Ако трудът се полага по този 
начин, така получените възнаграждения могат 
да се облагат с данък в тази друга държава.

2. Независимо от разпоредбата на ал. 1 
на този член, възнаграждение, получено от 
местно лице на едната договаряща държава за 
положен труд в другата договаряща държава, 
се облага с данък само в първата посочена 
държава, ако: 

а)  получателят пребивава в другата 
държава за период или периоди, не-
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надвишаващи общо 183 дни във всеки 
дванадесетмесечен период, започващ 
или завършващ в съответната данъчна 
година, и

б)  възнаграждението е платено от или 
за сметка на работодател, който не 
е местно лице на другата държава, и

в)  възнаграждението не е за сметка на 
място на стопанска дейност или оп-
ределена база, което работодателят 
притежава в другата държава.

3. Независимо от предходните разпоредби 
на този член, възнаграждение, получено за 
положен труд на борда на кораб, самолет 
или пътно превозно средство, използвани в 
международния транспорт от предприятие 
на едната договаряща държава, може да се 
облага с данък в тази договаряща държава.

Член 16
Директорски възнаграждения

Директорски възнаграждения и други по-
добни плащания, получени от местно лице на 
едната договаряща държава в качеството му 
на член на борд на директорите или на друг 
подобен орган на дружество, което е местно 
лице на другата договаряща държава, могат 
да се облагат с данък в тази друга държава.

Член 17
Художествени изпълнители и спортисти

1. Независимо от разпоредбите на чл. 14 и 
15 на тази Спогодба, доходите, получени от 
местно лице на едната договаряща държава 
в качеството му на художествен изпълнител, 
като театрален, кино-, радио- или телевизионен 
артист, или като музикант, или като спортист, 
от личната му дейност като такъв, извършвана 
в другата договаряща държава, могат да се 
облагат с данък в тази друга държава.

2. Когато доходи от личната дейност, из-
вършвана от художествен изпълнител или 
спортист в качеството му на такъв, се полу-
чават не от самия художествен изпълнител 
или спортист, а от друго лице, тези доходи, 
независимо от разпоредбите на чл. 7, 14 и 15 
на тази Спогодба, могат да се облагат с данък 
в договарящата държава, в която се извършва 
дейността на художествения изпълнител или 
спортиста. 

3. Доходи, получени от местно лице на 
едната договаряща държава от дейности, 
извършвани в другата договаряща държава, 
както е предвидено в ал. 1 и 2 на този член, 
се освобождават от данък в тази друга догова-
ряща държава, ако посещението в тази друга 
договаряща държава е подкрепено основно 
от публични фондове на първата посочена 
договаряща държава, нейно административно 
подразделение или неин орган на местна власт 
или се осъществява по силата на споразумение 
или договореност за културен обмен между 
правителствата на договарящите държави.

Член 18
Пенсии

1. Като се имат предвид разпоредбите на 
чл. 19, ал. 2 на тази Спогодба, пенсии и дру-
ги подобни плащания във връзка с трудово 
правоотношение в миналото, изплатени на 
местно лице на едната договаряща държава, 
се облагат с данък само в тази държава.

2. Независимо от разпоредбите на ал. 1 на 
този член, пенсии и други плащания, извър-
шени въз основа на публична схема, която е 
част от системата за социално осигуряване 
на едната договаряща държава, нейно адми-
нистративно подразделение или неин орган 
на местна власт, се облагат с данък само в 
тази държава.

Член 19
Държавна служба

1.  а)  Заплати, надници и други подобни 
възнаграждения, различни от пен-
сии, изплатени от едната договаряща 
държава или нейно административно 
подразделение, или неин орган на 
местна власт на физическо лице за 
извършени услуги на тази държава или 
подразделение или орган, се облагат 
с данък само в тази държава.

б)  Такива заплати, надници и други подоб-
ни възнаграждения обаче се облагат 
с данък само в другата договаряща 
държава, ако услугите са извършени 
в тази държава и физическото лице е 
местно лице на тази друга държава, 
което:
(i)  е гражданин на тази държава; или
(ii)  не е станало местно лице на тази 

държава единствено с цел извър-
шване на услугите.

2.  а)  Всяка пенсия, изплатена от или за 
сметка на фондове, създадени от 
едната договаряща държава, нейно 
административно подразделение или 
неин орган на местна власт, на фи-
зическо лице за извършени услуги 
на тази държава или подразделение 
или орган, се облагат с данък само в 
тази държава.

б)  Такава пенсия обаче се облага с данък 
само в другата договаряща държава, 
ако физическото лице е местно лице 
и гражданин на тази друга договаряща 
държава.

3. Разпоредбите на чл. 15, 16, 17 и 18 от 
таза Спогодба се прилагат по отношение на 
заплати, надници, пенсии и други подобни 
възнаграждения за услуги, извършени във 
връзка със стопанска дейност, осъществена 
от едната договаряща държава или нейно 
административно подразделение или неин 
орган на местна власт.
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Член 20
Студенти

Плащания, които студент или стажант, 
който е или е бил непосредствено преди 
пристигането си в едната договаряща държава 
местно лице на другата договаряща държава и 
който се намира в първата посочена държава 
единствено с цел образование или стаж, по-
лучава за своята издръжка, образование или 
стаж, не се облагат с данък в тази държава, 
при условие че тези плащания са от източници 
извън тази държава.

Член 21
Преподаватели и научни работници

Възнаграждения, които преподавател или 
научен работник, който е или е бил местно лице 
на едната договаряща държава непосредствено 
преди да бъде поканен или да посети другата 
договаряща държава с цел преподаване или 
извършване на научно изследване в училище, 
колеж, университет или друга призната обра-
зователна или изследователска институция, 
получава във връзка с такава дейност, не 
се облагат с данък в тази друга договаряща 
държава за период, който не надвишава три 
години от датата на неговото първо посещение 
за тази цел в тази друга договаряща държава.

Член 22
Други доходи

1. Елементи от дохода на местно лице на 
едната договаряща държава, независимо от 
техния източник, които не са изрично посочени 
в предходните членове на тази Спогодба, се 
облагат с данък само в тази държава.

2. Разпоредбите на ал. 1 на този член не се 
прилагат по отношение на доходи, различни 
от доходи от недвижимо имущество, опреде-
лено в чл. 6, ал. 2 на тази Спогодба, когато 
притежателят на такива доходи като местно 
лице на едната договаряща държава извър-
шва стопанска дейност в другата договаряща 
държава чрез намиращо се там място на 
стопанска дейност или извършва в тази друга 
държава независими лични услуги чрез опре-
делена база, разположена там, и правото или 
имуществото, във връзка с които се изплаща 
доходът, са действително свързани с такова 
място на стопанска дейност или определена 
база. В такъв случай се прилагат съответно 
разпоредбите на чл. 7 или чл. 14 на тази Спо-
годба в зависимост от конкретния случай.

Член 23
Методи за избягване на двойното данъчно 

облагане

1. Двойното данъчно облагане се избягва, 
както следва: 

а)  когато местно лице на едната догова-
ряща държава получава доходи, които, 

в съответствие с разпоредбите на тази 
Спогодба, могат да се облагат с данък 
в другата договаряща държава, тогава 
първата договаряща държава допуска 
като приспадане от данъка върху дохо-
дите на това местно лице сума, равна 
на данъка върху доходите, платен в 
другата договаряща държава; такова 
приспадане обаче няма да надвишава 
тази част от данъка върху доходите, 
изчислен преди приспадането, която 
е причислима към доходите, които 
могат да бъдат обложени с данък в 
другата договаряща държава; 

б)  когато, в съответствие с която и да е 
разпоредба на тази Спогодба, получе-
ният доход от местно лице на едната 
договаряща държава е освободен от 
облагане с данък в тази договаряща 
държава, такава договаряща държава 
може независимо от това да вземе 
предвид освободения доход при изчис-
ляване на размера на данъка върху 
останалия доход на това местно лице.

2. В случая на Кралство Саудитска Арабия 
методите за избягване на двойното данъчно 
облагане няма да засягат разпоредбите във 
връзка с режима за събиране на Закат.

Член 24
Процедура за взаимно споразумение

1. Когато едно лице счете, че действията 
на едната или на двете договарящи държави 
водят или ще доведат за него до данъчно об-
лагане, несъответстващо на разпоредбите на 
тази Спогодба, то може, независимо от сред-
ствата за защита, предвидени в националните 
законодателства на тези държави, да представи 
своя случай пред компетентния орган на коя-
то и да е от договарящите държави. Случаят 
трябва да бъде представен в срок три години 
от първото уведомяване за действието, воде-
що до данъчно облагане, несъответстващо на 
разпоредбите на тази Спогодба.

2. Компетентният орган, ако счете, че 
възражението е основателно, и ако не е в 
състояние да достигне сам до удовлетвори-
телно разрешение, полага усилия да реши 
случая посредством взаимно споразумение 
с компетентния орган на другата договаря-
ща държава с оглед да се избегне данъчно 
облагане, което не е в съответствие с тази 
Спогодба. Всяко постигнато споразумение 
се прилага независимо от сроковете, пред-
видени в националното законодателство на 
договарящите държави.

3. Компетентните органи на договаря-
щите държави полагат усилия да разрешат 
посредством взаимно споразумение всички 
затруднения или съмнения, възникващи във 
връзка с тълкуването или прилагането на тази 
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Спогодба. Те също така могат да се консултират 
взаимно за избягване на двойното данъчно 
облагане за случаи, които не са предвидени 
в тази Спогодба.

4. Компетентните органи на договарящите 
държави могат да контактуват помежду си, 
включително чрез съвместна комисия, със-
тояща се от тях или техни представители, с 
цел постигане на споразумение по смисъла 
на предходните алинеи.

Член 25
Обмен на информация

1. Компетентните органи на договарящите 
държави си разменят такава информация, за 
която може да се предвиди, че е от значение 
за изпълнение разпоредбите на тази Спогодба 
или за администрирането или прилагането на 
вътрешните законодателства относно данъци 
от всякакъв вид и описание, наложени от 
страна на договарящите държави или техни 
административни подразделения или органи 
на местна власт, доколкото предвиденото 
в тях данъчно облагане не противоречи на 
Спогодбата. Обменът на информация не е 
ограничен от чл. 1 и 2 на тази Спогодба.

2. Всяка информация, получена съгласно 
ал. 1 на този член от едната договаряща 
държава, се счита за поверителна също 
както информацията, получена съобразно 
вътрешното законодателство на тази държа-
ва, и се разкрива само на лица или органи 
(включително съдилища и административни 
органи), занимаващи се с определянето или 
събирането, принудителното изпълнение 
или наказателното преследване, решаването 
на жалби във връзка с данъците, посочени 
в ал. 1 на този член, или с контрола върху 
горните дейности. Такива лица или органи 
ще използват информацията само за такива 
цели. Те могат да разкриват информацията 
на съдебни процеси или при постановяване 
на съдебни решения. Независимо от горното, 
информация, получена от едната договаряща 
държава, може да бъде използвана за други 
цели, когато тази информация може да бъде 
използвана за такива други цели съгласно 
законодателствата на двете държави и ком-
петентният орган на предоставящата държава 
разреши такова използване. 

3. Разпоредбите на ал. 1 и 2 на този член 
в никакъв случай няма да се разглеждат като 
налагащи на една от договарящите държави 
задължението:

а)  да предприема административни 
мерки, отклоняващи се от законите и 
административната практика на тази 
или на другата договаряща държава;

б)  да предоставя информация, която не 
може да се получи съгласно законите 
или по обичайна административна 

процедура на тази или на другата 
договаряща държава;

в)  да предоставя информация, която 
би разкрила каквато и да е тър-
говска, стопанска, промишлена, 
икономичес ка или професионална 
тайна или търговска процедура, или 
информация, чието разкриване би 
противоречало на обществения ред 
(ordre public).

4. Когато едната договаряща държава по-
иска информация в съответствие с този член, 
другата договаряща държава използва своите 
способи за събиране на информация, за да 
набави поисканата информация, дори когато 
тази друга държава може да не се нуждае от 
тази информация за собствени данъчни цели. 
Задължението по предходното изречение се 
ограничава от ал. 3 на този член, но в ни-
какъв случай това ограничение няма да се 
разглежда като даващо право на едната до-
говаряща държава да откаже предоставянето 
на информация само поради това, че няма 
собствен интерес от такава информация.

5. Разпоредбите на ал. 3 на този член в 
никакъв случай няма да се разглеждат като 
даващи право на едната договаряща държава 
да откаже предоставянето на информация 
само поради това, че информацията се пази 
от банка, друга финансова институция, номи-
ниран представител или лице, което действа 
като агент или фидуциар, или поради това, 
че информацията е свързана с участие в оп-
ределено лице.

Член 26
Специални разпоредби

Независимо от останалите разпоредби на 
тази Спогодба, доходите, посочени в чл. 10 
и 11 на тази Спогодба, които са получени 
от правителството на едната договаряща 
държава, се облагат само в тази договаряща 
държава.

Член 27
Членове на дипломатически представителства 

и консулски служби

Нищо в тази Спогодба не засяга данъчните 
привилегии на членовете на дипломатическите 
представителства или на консулските служ-
би, предоставяни съгласно общите норми на 
международното право или разпоредбите на 
специални споразумения. 

Член 28
Допълнителни разпоредби

1. Нищо в тази Спогодба не засяга прила-
гането на вътрешните разпоредби по отно-
шение предотвратяване на отклонението или 
заобикалянето на данъчно облагане.

2. Независимо от другите разпоредби на 
тази Спогодба, облекчение съгласно тази 
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Спогодба не се предоставя по отношение на 
елемент от доход, ако може обосновано да 
се приеме, като се вземат предвид всички 
относими факти и обстоятелства, че получа-
ването на това облекчение е една от основ-
ните цели на всяка договореност или сделка, 
които имат за резултат пряко или непряко 
това облекчение.

3. Нищо в тази Спогодба не засяга дейст-
вието на който и да е закон на едната дого-
варяща държава, свързан с данък, налаган 
върху доходи от застрахователни дейности, 
получени от лица, които не са местни. Във 
всеки случай данъкът, наложен върху такъв 
доход, няма да надвишава 5 процента от 
брутната сума на дохода.

Член 29
Влизане в сила

1. Всяка от договарящите държави уве-
домява писмено другата по дипломатически 
път, че са изпълнени процедурите на нейното 
законодателство за влизане в сила на тази 
Спогодба. Спогодбата влиза в сила на пър-
вия ден от месеца, следващ месеца, в който 
е получено по-късното от тези уведомления.

2.  Разпоредбите на Спогодбата се прилагат:
а)  по отношение на данъци, удържани 

при източника, за суми, платени на 
или след първия ден на януари, след-
ващ датата, на която тази Спогодба 
влиза в сила;

б)  по отношение на други данъци за 
данъчни години, започващи на или 
след първия ден на януари, следващ 
датата, на която тази Спогодба влиза 
в сила.

Член 30
Прекратяване

1. Тази Спогодба остава в сила за не-
определено време, но всяка от договарящите 
държави може да прекрати тази Спогодба по 
дипломатически път, като писмено уведоми 
другата договаряща държава за прекратяването 
не по-късно от 30 юни на всяка календарна 
година, започваща пет години след годината, 
в която тази Спогодба е влязла в сила.

2. В такъв случай Спогодбата престава да 
действа:

а)  по отношение на данъци, удържани 
при източника, за суми, платени след 
края на календарната година, в която 
е изпратено уведомлението; 

б)  по отношение на други данъци за 
данъчни години, започващи след края 
на календарната година, в която е 
изпратено уведомлението.

В удостоверение на горното долуподпи-
саните, надлежно упълномощени за това, 
подписаха тази Спогодба.

Съставена в два екземпляра в Рияд на 
29 ноември 2017 г., съответстващ на 11/3/1439 г. 
по Хиджра, на български, арабски и англий-
ски език, като всички текстове имат еднаква 
сила. В случай на различия в тълкуването 
меродавен е английският текст.
За Република  За Кралство
България: Саудитска Арабия:
Екатерина Захариева, Мохамед бин Абдулла
заместник министър- АлДжадаан,
председател по  министър на
правосъдната финансите
реформа и министър 
на външните работи

ПРОТОКОЛ
При подписването на Спогодбата между 

Република България и Кралство Саудитска 
Арабия за избягване на двойното данъчно 
облагане по отношение на данъците върху 
доходите и предотвратяване на отклонението 
от данъчно облагане долуподписаните страни 
се споразумяха, че следните разпоредби са 
неразделна част от Спогодбата:

1.  По отношение на чл. 5 от Спогодбата:
a)  Счита се, че когато:

(i)  предприятие на едната договаря-
ща държава извършва дейност в 
другата договаряща държава чрез 
място, което представлява стро-
ителна площадка или строителен 
или монтажен обект, или извърш-
ва надзорни дейности във връзка 
с такова място, и тези дейности 
се извършват за периоди, които 
не продължават общо повече от 
шест месеца, и

(ii)  свързани дейности, осъщест-
вявани на същата строителна 
площадка или строителен или 
монтажен обект в различни пе-
риоди от време, всеки от които 
надвишава 30 дни, извършвани 
от едно или повече предприятия, 
които са тясно свързани с първото 
посочено предприятие,

тези различни периоди от време се приба-
вят към общия период, през който първото 
посочено предприятие е извършвало дейности 
на тази строителна площадка или строителен 
или монтажен обект.

б)  Алинея 4 на този член не се прилага 
за определено място на дейност, което 
се използва или поддържа от пред-
приятие, ако същото предприятие или 
тясно свързано с него предприятие 
извършва стопански дейности на 
същото място или на друго място в 
същата договаряща държава и: 
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(i)  това място или другото място 
представлява място на стопанска 
дейност за предприятието или за 
тясно свързаното предприятие 
съгласно разпоредбите на този 
член; или

(ii)  цялостната дейност, произтичаща 
от съчетаването на дейностите, 
извършвани от двете предприя-
тия на същото място или от 
същото предприятие или тясно 
свързаните предприятия на двете 
места, не е от подготвителен или 
спомагателен характер,

при условие че стопанските дейности, из-
вършвани от двете предприятия на същото 
място или от същото предприятие или от 
тясно свързаните предприятия на двете места, 
представляват допълващи се функции, които 
са част от цялостна стопанска операция.

в)  За целите на този член едно лице е 
тясно свързано с предприятие или с 
друго лице, ако въз основа на всички 
относими факти и обстоятелства то 
има контрол върху другото или и двете 
са под контрола на едни и същи лица 
или предприятия. Във всеки случай 
едно лице се счита за тясно свързано 
с предприятие или с друго лице, ако 
притежава пряко или непряко повече 
от 50 процента участие в другото (или 
в случай на дружество – повече от 50 
процента от съвкупното право на глас 
и стойност на акциите на дружество-
то или от участието в дружеството) 
или ако друго лице притежава пряко 
или непряко повече от 50 процента 
от участието (или в случай на дру-
жество – повече от 50 процента от 
съвкупното право на глас и стойност 
на акциите на дружеството или от 
участието в дружеството) в лицето 
и предприятието.

2. По отношение на чл. 10 от Спогодбата 
се счита, че:

а)  Терминът „дивиденти“, определен в 
ал. 3 на този член, включва и дохо-
ди, получени от пълна или частична 
ликвидация на дружество.

б)  Когато печалби, получени от предпри-
ятие на едната договаряща държава 
чрез място на стопанска дейност, 
намиращо се в другата договаряща 
държава, са обложени съгласно чл. 7 
на Спогодбата, остатъкът от тези 
печалби може да се облага в тази 
друга договаряща държава, като така 
начисленият данък няма да надвиша-
ва 5 процента.

в)  Дивиденти, които представляват 
скрито разпределение на печалбата 
съгласно действащото законодател-
ство в България, се облагат съгласно 
законодателството на България.

3. По отношение на чл. 11 от Спогодбата 
се счита, че доходи от вземания за дълг, 
възникнали в едната договаряща държава и 
изплатени на пенсионен фонд, който е мест-
но лице на другата договаряща държава и е 
притежател на този доход, се облагат с данък 
само в тази друга договаряща държава.

4. По отношение на чл. 26 от Спогодбата 
терминът „правителство на едната договаряща 
държава“ включва: 

а)  по отношение на България: 
(i)  Българската народна банка;
(ii)  Българската банка за развитие; и
(iii)  всяко лице, изцяло притежавано 

от правителството на България; 
б)  по отношение на Кралство Саудитска 

Арабия:
(i)  Паричния орган на Кралство 

Саудитска Арабия (S�M�);
(ii)  Саудитския фонд за развитие;
(iii)  Държавния инвестиционен фонд;
(i�)  Държавната пенсионна агенция; 
(�)  Главната организация за соци-

ално осигуряване; и
(�i)  всяко лице, изцяло притежавано 

от правителството на Кралство 
Саудитска Арабия.

5. В случай че Кралство Саудитска Арабия 
въведе данък върху доходите, приложим по 
отношение на неговите граждани, които са 
местни лица на Кралство Саудитска Арабия, 
или съществуващият данък бъде съответно 
изменен, двете договарящи държави ще за-
почнат преговори чрез размяна на диплома-
тически ноти с цел да въведат в Спогодбата 
разпоредба за недискриминация.

В удостоверение на горното долуподпи-
саните, надлежно упълномощени за това, 
подписаха този Протокол.

Съставен в два екземпляра в Рияд на  
29 ноември 2017 г., съответстващ на 11/3/1439 г. 
по Хиджра, на български, арабски и англий-
ски език, като всички текстове имат еднаква 
сила. В случай на различия в тълкуването 
меродавен е английският текст.
За Република  За Кралство
България: Саудитска Арабия:
Екатерина Захариева, Мохамед бин Абдулла
заместник министър- АлДжадаан,
председател по  министър на
правосъдната  финансите
реформа и министър 
на външните работи
6777
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ОТБРАНАТА

ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на Професио
налния сержантски колеж за нуждите на 
Военновъздушните сили към Висшето во
енновъздушно училище „Георги Бенковски“

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат устрой-
ството и дейността на Професионалния 
сержантски колеж за нуждите на Военновъз-
душните сили към Висшето военновъздушно 
училище „Георги Бенковски“ (ВВВУ „Георги 
Бенковски“), наричан по-нататък „колежа“, 
създаден в съответствие с разпоредбите на 
Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България (ЗОВСРБ) и Закона за 
професионалното образование и обучение. 

Чл. 2. (1) Професионалният сержантски 
колеж е създаден със заповед на министъра 
на образованието и науката по предложение 
на министъра на отбраната. 

(2) Колежът провежда обучение за придо-
биване на четвърта степен на професионална 
квалификация по специалности от професио-
нално направление „Военно дело и отбрана“. 

(3) Колежът разработва учебни планове и 
програми, съобразени с поуките от практи-
ката, ресурсите и материалната база, с която 
разполага.

(4) Колежът е подчинен на началника на 
ВВВУ „Георги Бенковски“ и ползва недви-
жимите имоти, учебната база, администра-
тивното и информационното осигуряване и 
при необходимост преподавателски състав 
от ВВВУ „Георги Бенковски“ при условия и 
по ред, определени със заповедта за неговото 
създаване.

Чл. 3. Колежът подготвя сержанти и вой-
ници за нуждите на Военновъздушните сили. 

Чл. 4. Основните задачи на колежа са:
1. обучение на войници и сержанти за 

придобиване на професионална квалификация 
по специалности от професионално направле-
ние „Военно дело и отбрана“ от Списъка на 
професиите за професионално образование 
и обучение в област „Обществена сигурност 
и безопасност“;

2. обучение за повишаване квалификацията 
на сержанти и войници;

3. осъществяване на дейности, свързани с 
отбраната на страната, които са му възложени 
от министъра на отбраната;

4. извършва спортна и други дейности в съ-
ответствие със спецификата на своята дейност.

Г л а в а  в т о р а

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. Структурата на колежа и числеността 
на личния състав се определят въз основа на 
утвърдено длъжностно разписание.

Чл. 6. Структурата на колежа включва: 
директор на колежа и структурни звена (от-
деления).

Чл. 7. (1) Ръководството на колежа се със-
тои от директор на колежа. 

(2) Отделенията в колежа се състоят от 
началник на съответното отделение и обу-
чаващ състав – инструкторите-специалис-
ти – военнослужещи и цивилни служители с 
образование и квалификация по съответната 
специалност. 

Чл. 8. (1) Директорът на колежа е военно-
служещ, който се назначава и освобождава 
от длъжност по реда на ЗОВСРБ и е пряко 
подчинен на началника на ВВВУ „Георги 
Бенковски“. 

(2) Директорът упражнява правомощията 
на директор по Закона за професионалното 
образование и обучение и настоящия пра-
вилник.

(3) Директорът е пряк началник на целия 
личен състав на колежа и изпълнява общите 
задължения на командир (началник) съгласно 
Устава за войсковата служба на въоръжените 
сили на Република България. Той отговаря 
за подготовката и квалификацията на обуча-
ващия състав.

(4) Директорът на колежа:
1. ръководи, организира и контролира 

цялостната дейност на колежа и носи отго-
ворност за нея;

2. по право е председател на Колежанския 
съвет;

3. организира и контролира учебния процес 
и спазването на методиката за провеждане 
на занятията;

4. ръководи и осигурява изпълнението на 
учебните планове и програми;

5. организира и контролира спазването 
на правилата и мерките за безопасност в 
условията на цялостната дейност на колежа;

6. ръководи дейността по воинското въз-
питание на личния състав и поддържането 
на висока дисциплина и строг уставен ред в 
колежа;

7. ръководи подготовката и квалификацията 
на обучаващия състав;

8. ръководи методическата дейност в ко-
лежа;

9. прави предложения по команден ред за 
освобождаване на обучаеми от колежа;

10. прави предложения пред ръководството 
на ВВВУ „Георги Бенковски“ по въпроси, 
касаещи учебната и финансовата дейност на 
колежа;
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11. организира осигуряването на учебния 
процес с учебници, учебни помагала и по-
мощна литература;

12. организира и ръководи поддържането, 
опазването и развитието на използваната 
учебно-материална база;

13. ръководи дейностите по физическата 
подготовка на личния състав;

14. прави отчет за работата на колежа 
след първия срок и края на учебната година, 
поставя задачи и организира мероприятия за 
нейното подобряване;

15. изпълнява и други функции, произти-
чащи от законите и правилниците.

Чл. 9. Функционалните задължения и от-
говорности на военнослужещите и цивилните 
служители, назначени на административни и 
осигуряващи длъжности в колежа, се уреждат с 
длъжностни характеристики, утвърдени по ред, 
определен с наредба на министъра на отбраната 
съгласно чл. 14 от Правилника за прилагане 
на Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България (ППЗОВСРБ).

Чл. 10. (1) Ролята и функциите на педа-
гогически съвет в колежа се изпълняват от 
Колежански съвет.

(2) Колежанският съвет е съвещателен 
орган на директора на колежа по въпросите, 
свързани с учебно-методическата и възпита-
телната работа.

(3) Колежанският съвет включва начални-
ците на отделения и обучаващия състав. На 
отделни съвещания могат да се привличат и 
представители на обучаемите. 

(4) Колежанският съвет:
1. предлага на директора на колежа:
а) проект за правилник за устройството и 

дейността на колежа и изменения и допъл-
нения в него;

б) проекти на учебни планове и изменения 
в тях;

в) проекти на учебните програми и изме-
нения в тях;

2. обсъжда резултатите от обучението и 
приема отчета за срока и за учебната година;

3. взема решения за подготовката и по-
вишаването на квалификацията на личния 
състав на колежа;

4. обсъжда въпроси и взема решения от-
носно воинското възпитание, дисциплината 
и уставния ред;

5. прави предложения за награждаване и 
налагане на наказания на обучаеми от колежа;

6. приема графика на учебния процес и 
одобрява учебната натовареност на обучава-
щия състав;

7. разглежда и приема срочните разписания 
на занятията и ги предлага чрез директора 
на колежа за утвърждаване от началника на 
ВВВУ „Георги Бенковски“.

(5) Колежанският съвет се свиква на за-
седание най-малко веднъж на два месеца от 

директора на колежа. Извънредно заседание 
се свиква от директора на колежа или по 
искане на 1/3 от числения му състав. 

(6) Решенията на Колежанския съвет се 
приемат с обикновено мнозинство при при-
съствие на не по-малко от 2/3 от числения 
му състав.

(7) За всяко заседание на Колежанския 
съвет се води протокол.

Г л а в а  т р е т а

ОБУЧАВАЩ СЪСТАВ

Чл. 11. (1) Обучаващият състав са:
1. инструктори – специалисти военнослу-

жещи;
2. инструктори – цивилни служители. 
(2) За определени учебни дисциплини и 

занятия се привличат преподаватели от ВВВУ 
„Георги Бенковски“ и специалисти от видовете 
въоръжени сили.

(3) Инструкторите провеждат занятия по 
различните видове подготовки. 

Чл. 12. Назначаването и освобождаването 
на членове от обучаващия състав се извършва 
по реда и при условията на Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България 
и ППЗОВСРБ (за военнослужещите) и на 
Кодекса на труда (за цивилните служители).

Чл. 13. Обучаващият състав по време на 
занятия се ползва с правата на преки начал-
ници спрямо обучаемите. 

Чл. 14. (1) Обучаващият състав отговаря 
за качественото провеждане на занятията с 
обучаемите. 

(2) Обучаващият състав има право да: 
1. участва в курсове за повишаване на 

квалификацията си;
2. ползва базата и възможностите на ВВВУ 

„Георги Бенковски“ за методическото и про-
фесионалното си израстване и повишаване на 
квалификацията;

3. присъства при разглеждане на служебното 
положение на обучаемите, изказва мнението 
си и получава писмен отговор на отправените 
писмени възражения;

4. разработва и издава учебни помагала;
5. ползва социално-битовата и културната 

база на ВВВУ „Георги Бенковски“ за отдих, 
хранене, спорт и културни развлечения.

(3) Обучаващият състав е длъжен да:
1. разработва и преподава учебното съ-

държание в съответствие с изискванията на 
учебния план и учебните програми;

2. изпълнява задълженията си в съответ-
ствие с длъжностната си характеристика и 
утвърдения индивидуален план за дейността си;

3. провежда възложените им учебни занятия 
на високо методическо равнище и внедрява 
нови форми и методи на обучение;

4. участва при организирането и провежда-
нето на лагери, полигонни занятия, тактически 
занятия и учения с бойни стрелби;
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5. разработва планове, методически ма-
териали, въпросници и изпитни билети по 
дисциплините, които преподава;

6. провежда консултации с обучаемите;
7. участва в ръководството на учебната 

практика на обучаемите;
8. организира и провежда изпити по дис-

циплините, които преподава;
9. допринася за укрепването на дисципли-

ната и военно-професионалното изграждане 
на обучаемите;

10. участва в планирането на учебните 
занятия по дисциплините, които преподава;

11. опазва учебно-материалната база;
12. спазва военната и професионалната 

етика;
13. оценява обучаемите в съответствие с 

методиките за оценка.
Чл. 15. Обучаващият състав може да 

участва в провеждането на мотивационни 
програми с обучаемите. 

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ОБУЧАЕМИ

Чл. 16. (1) Обучаваните в колежа военно-
служещи са кадети. Кадетите са сержанти, 
които се обучават за придобиване на четвърта 
степен на професионална квалификация.

(2) В курсове за придобиване и повишаване 
на квалификацията се обучават специализан-
ти – сержанти и/или войници.

Чл. 17. (1) Условията и редът за приема-
не за обучение за придобиване на четвърта 
степен на професионална квалификация от 
професионалното направление „Военно дело 
и отбрана“ в колежа се определят с акт на 
министъра на отбраната. 

(2) Условията и редът за приемане за 
обучение в курсове за повишаване на квали-
фикацията и преквалификация в колежа се 
определят с акта на министъра на отбраната 
по чл. 117, ал. 2 от ППЗОВСРБ. 

(3) Специализантите се включват за обуче-
ние в курсове за повишаване на квалификаци-
ята и преквалификация в колежа със заповед 
на министъра на отбраната или оправомощено 
от него длъжностно лице.

Чл. 18. Кадетите и специализантите имат 
право да: 

1. получават консултации за решаване на 
задачи, свързани със своето професионално, 
военно-специално, културно и физическо 
развитие;

2. ползват по установен ред цялата налична 
учебна и спортна материална база на ВВВУ 
„Георги Бенковски“;

3. получават медицинско обслужване по 
установения ред.

Чл. 19. Кадетите и специализантите са 
длъжни да: 

1. изпълняват разпоредбите на действащата 
нормативна уредба, този правилник и други 
актове, регламентиращи дейността на колежа;

2. спазват графика за учебния процес, 
разпределението на времето и изискванията 
на учебния план;

3. спазват изискванията на нормативните 
актове, свързани със защитата на класифи-
цираната информация;

4. опазват материалната и техническата 
база на ВВВУ „Георги Бенковски“;

5. възстановяват нанесените щети при 
увреждане на имуществото;

6. поддържат необходимата хигиена в сгра-
дите и в прилежащите райони;

7. спазват установения войскови ред.
Чл. 20. (1) Кадетите се отстраняват от 

колежа: 
1. при системно неизпълнение на задъл-

женията по учебния план; 
2. по дисциплинарен ред;
3. при прекратяване на договора за военна 

служба.
(2) Системно неизпълнение на задължения-

та по учебния план е налице:
1. при отсъствия поради временна нерабо-

тоспособност или други причини общо повече 
от 20 на сто от учебното време за целия курс 
на обучение;

2. поради слаб успех – получени две и/или  
повече слаби оценки на междинен или редо-
вен изпит.

(3) Кадетите се отстраняват по дисципли-
нарен ред при:

1. предоставяне на неверни данни, въз 
основа на които са приети в колежа;

2. осъждане за умишлено престъпление 
от общ характер; 

3. други тежки нарушения на военната дис-
циплина при условията и по реда на ЗОВСРБ 
и ППЗОВСРБ.

(4) Отстраняването по ал. 1 се извършва 
със заповед на министъра на отбраната по 
предложение на началника на ВВВУ „Георги 
Бенковски“, съгласувано с директора на ко-
лежа, след решение на Колежанския съвет.

(5) При отстраняване на кадет от колежа 
преди завършване срока на обучение на осно-
вание ал. 1 или при напускане по собствено 
желание по време на обучението същият 
възстановява разходите за издръжка и обу-
чение за периода, в който е бил обучаван, на 
основание чл. 260, ал. 3 от ЗОВСРБ.

(6) Кадетите, отстранени по дисциплинарен 
ред от колежа, не могат да възстановяват права 
и да бъдат приемани за повторно обучение.

Чл. 21. (1) Специализантите се отстраняват 
от колежа при: 

1. неявяване или при отсъствие от заня-
тия повече от 10 на сто от учебното време за 
курсовете с продължителност до 12 учебни 
седмици или повече от 20 на сто от учебното 
време за курсове с продължителност, по-го-
ляма от 12 учебни седмици;
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2. непокриване на минималните изисквания 
на входящ тест (изпит) за участие в курса;

3. показан слаб успех по време или в 
края на обучението или при непокриване на 
изиск ванията на тестове или другите форми 
за провеждане на изпитите;

4. допускане на груби нарушения на дис-
циплината и вътрешния ред, установени в 
колежа и във ВВВУ „Георги Бенковски“;

5. подаден рапорт от военнослужещ до 
заявителя на курса и положителна резолю-
ция на съответния командир (началник или 
ръководител).

(2) Отстраняването по ал. 1 се извършва 
със заповед на министъра на отбраната или 
оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Когато специализантът е отстранен 
по време на квалификационния курс на 
основание ал. 1, т. 2, 3 и 4, командирите 
(ръководителите, началниците), изпратили 
специализанта, предприемат действия по 
търсене на дисциплинарна отговорност при 
наличие на законоустановените изисквания. 

(4) При показан слаб успех в края на обу-
чението, при непокриване на изискванията на 
финалните тестове по английски език, както 
и при отчисляване по време на квалифика-
ционния курс на основание ал. 1, т. 2, 3 и 4, 
специализантът заплаща направените разходи 
за неговото обучение.

Чл. 22. (1) Специализантите и кадетите се 
отписват от колежа при успешно завършване 
на обучението в колежа.

Г л а в а  п е т а

УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Раздел I
Организация и провеждане на учебния процес

Чл. 23. (1) Броят на обучаемите по една 
специалност е не по-малко от пет.

(2) Обучаемите в една учебна група са не 
по-малко от 5 и не повече от 20.

Чл. 24. (1) Учебният процес се организи-
ра на базата на държавните образователни 
изиск вания за придобиване на квалификация 
за съответната професия и се провежда по 
учебна документация. 

(2) Учебната документация включва: 
1. учебен план по рамкова програма Г;
2. учебни програми на изучаваните пред-

мети (дисциплини);
3. график на учебния процес;
4. разписание за занятията.
(3) Учебният план определя формата и 

срока на обучение, графика на учебния про-
цес, наименованието на учебните предмети 
(дисциплини), разпределението на учебните 
предмети и учебни часове от задължителната 
и избираемата подготовка, организацията на 
учебната работа и формата на завършване на 
обучението. Учебният план се разработва на 

основание държавните образователни изисква-
ния и рамковата програма за професионално 
обучение. Той се обсъжда и приема от съвета 
на колежа, предлага се за утвърждаване от 
министъра на отбраната след съгласуване с 
министъра на образованието.

(4) Учебната програма по всеки предмет 
(дисциплина) включва темите, формите, вре-
метраенето и последователността на учебното 
съдържание, както и реда за формиране на 
оценката. Учебните програми за задължител-
ната и задължително-избираемата професио-
нална подготовка се утвърждават от министъра 
на отбраната съгласувано с министъра на 
образованието.

(5) Графикът на учебния процес показва 
учебната заетост за всеки срок. В него се от-
разяват войсковият стаж, практиката, времето 
за изпити, отпуските, официалните празници и 
други основни мероприятия в колежа. Той се 
приема от Колежанския съвет и се предлага 
от директора на колежа за утвърждаване от 
началника на ВВВУ „Георги Бенковски“.

(6) Разписанията за занятията се изготвят за 
всеки учебен срок не по-късно от 10 дни преди 
започването му. В разписанието се указват 
класното отделение, дисциплината, номерът 
на темата и занятието, времето, мястото, 
ръководителят на занятието, използваната 
техника и видът на учебното занятие.

(7) Документите за планиране и органи-
зиране на учебния процес са:

1. държавните образователни изисквания за 
придобиване на квалификация по професия;

2. рамковата програма Г за професионално 
обучение с придобиване на четвърта степен 
на професионална квалификация;

3. учебните планове и квалификационните 
характеристики;

4. учебните програми;
5. годишният план на колежа;
6. разчетите за годишната натовареност на 

обучаващия състав;
7. разписанията за занятията;
8. графикът за контрола;
9. графикът за държавните изпити;
10. графикът за изпитите през годината;
11. ежегодният график за учебния процес;
12. изпитните протоколи;
13. книгата за регистриране на свидетелства 

за професионална квалификация и удостове-
рения за допълнително обучение;

14. книгата за регистриране на дубликати на 
свидетелства за професионална квалификация 
и удостоверения за допълнително обучение;

15. месечният план на колежа;
16. годишните отчети и месечните анализи 

за дейността в колежа;
17. плановете за провеждане на основните 

мероприятия (методическа дейност, учебна 
практика, комплексни учения и др.);
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18. протоколът за резултатите от държав-
ните изпити;

19. документите по текущото управление 
на учебния процес;

20. отчетните картони за проверка на 
занятията;

21. класните дневници;
22. личните картони на обучаемите;
23. книжката за успеха на всеки обучаем;
24. кадетска книжка за войскови стаж;
25. книгата с протоколи от заседанията на 

съвета на колежа.
(8) Административната и учебната доку-

ментация на курсове за повишаване на ква-
лификацията се разработва в съответствие 
с изискванията на акта на министъра на 
отбраната по чл. 117, ал. 2 от ППЗОВСРБ.

Чл. 25. (1) Учебният процес се организира 
в учебни срокове, учебни седмици, учебни 
дни и учебни часове. 

(2) Разписанието на занятията се изготвя 
за всеки учебен срок по седмици и учебни 
часове.

(3) Продължителността на учебната сед-
мица е 5 учебни дни.

(4) Продължителността на учебния час е 
45 минути.

(5) Учебният ден включва учебни часове 
и време за самостоятелна работа.

(6) Времето за самостоятелна работа е не 
по-малко от 2 учебни часа в учебните дни 
на седмицата.

(7) Организацията на учебния процес се 
извършва в началото на учебната година и 
ежеседмично.

Чл. 26. Основните методи и форми за 
провеждане на учебни занятия в колежа са: 
урок, разказ, лекция, класно-групови и групови 
занятия, упражнения, практически занятия, 
тренировки, тактически (тактико-специални 
и тактико-строеви) занятия или учения, ла-
бораторни занятия, учебна практика, стаж, 
консултации и самостоятелна работа. 

Чл. 27. (1) За повишаване на командно-
организаторските качества на кадетите, за 
срока на обучението им в колежа, с учебна 
цел те могат да се назначават в наряд по 
вътрешна служба.

(2) Съставът на длъжностните лица от 
колежа, назначени в наряд по вътрешна служ-
ба, се определя със заповед на началника на 
училището по предложение на директора на 
колежа.

Чл. 28. Промени в разписанието за занятия 
и самоподготовка се допускат по изключение 
с разрешение на директора на колежа. 

Чл. 29. Консултациите се провеждат в 
часовете за самостоятелна работа. 

Чл. 30. Самостоятелната работа се про-
вежда в часовете и в дните, установени в 
разпределението на времето. 

Чл. 31. Учебният процес в курсовете за 
придобиване и повишаване на квалификацията 
се организира в учебни седмици, учебни дни 
и учебни часове. Разписанието за занятията 
се разработва за целия курс. 

Чл. 32. Годишният план за работа на колежа 
се изготвя от директора на колежа един месец 
преди започването на календарната година и 
се утвърждава от началника на ВВВУ „Георги 
Бенковски“. 

Раздел II
Учебна практика

Чл. 33. (1) Кадетите провеждат учебна 
практика съгласно учебния план и графика 
за учебния процес. 

(2) Военното формирование и длъжностите 
за провеждане на учебната практика на каде-
тите се определят от началника на отбраната 
по предложение на началника на ВВВУ „Ге-
орги Бенковски“ съгласувано с командирите 
на видовете въоръжени сили.

(3) Организацията, съгласуването и кон-
тролът по провеждане на учебна практика на 
кадетите се извършват от директора на колежа. 

(4) Задълженията на ръководството на ко-
лежа по провеждането и контрола на учебната 
практика се определят в правила, приети от 
Колежанския съвет.

(5) Изпращането на кадетите на учебна 
практика се извършва със заповед на начал-
ника на ВВВУ „Георги Бенковски“ по пред-
ложение на директора на колежа.

Чл. 34. (1) Командирите на военни форми-
рования организират провеждането на учебна 
практика по определените длъжности. 

(2) По време на учебна практика на ка-
детите не се възлагат други задачи извън 
предвидените в плана.

(3) Резултатите от дейността на кадетите 
по време на учебната практика се отразяват 
в кадетската книжка за войскови стаж.

Раздел III
Проверка и оценка на знанията и уменията 

на кадетите

Чл. 35. Оценяването на обучаемите се 
извършва по време на обучението и при за-
вършването му. 

Чл. 36. (1) Оценяването се извършва чрез 
текущи изпитвания и изпити. 

(2) Текущите изпитвания са устни, писмени 
и практически. 

(3) Текущите изпитвания се провеждат 
от обучаващия състав през целия период на 
обучение по предмета (дисциплината), който 
преподават.

(4) Изпитите са:
1. за определяне на срочни оценки по 

учебния предмет (дисциплина);
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2. за придобиване на професионална ква-
лификация при завършване на професионално 
обучение.

Чл. 37. (1) Текущите оценки се вписват в 
класните дневници. 

(2) Оценките от изпитите се нанасят в 
изпитни протоколи и се вписват в личния 
картон на обучаемия.

(3) По учебните предмети (дисциплини), 
които не завършват с изпит, се поставя сроч-
на и годишна оценка в класния дневник и се 
вписва в личния картон на обучаемия.

Чл. 38. Кадетите се допускат до срочни 
изпити, при условие че са изпълнени всички 
контролни работи, предвидени по учебния 
план за дадения срок. 

Чл. 39. Всеки кадет има право да се яви 
на изпит по дадена дисциплина най-много два 
пъти – първия път на редовен изпит и втори 
път на поправителен изпит. 

Чл. 40. (1) Въз основа на установените ре-
зултати от текущите изпитвания и изпитите 
се поставя оценка с качествен и количествен 
показател – отличен 6, много добър 5, добър 4, 
среден 3, слаб 2. 

(2) В случаите, когато в други документи 
е предвидено знанията и уменията на обучае-
мите да се оценяват по петобалната система, 
оценките им се приравняват към оценките по 
ал. 1 чрез използване на следната формула за 
преобразуване: У = 3/2(Х-1), където У е успе-
хът по шестобалната система, а Х – успехът 
по петобалната система.

Чл. 41. (1) За провеждане на изпитите се 
разработват график, план, методика, въпрос-
ници, изпитни билети, задачи за писмени и 
практически работи и др. 

(2) Материалите за провеждане на изпитите 
се утвърждават от директора на колежа.

(3) Броят на билетите следва да е по-го-
лям от броя на изпитваните. Забранява се 
предварителното запознаване на обучаемите 
с изпитните билети и задачи.

(4) Въпросниците за изпитите се връчват 
на изпитваните не по-късно от 30 дни преди 
датата на първия изпит за учебния срок.

Чл. 42. Оценката се обявява на кадета 
непосредствено след приключване на изпита 
и се вписва в изпитния протокол и книжката 
за успеха. 

Раздел IV
Държавни изпити за придобиване на степен 

на професионална квалификация

Чл. 43. (1) До държавни изпити се допус-
кат всички кадети, преминали пълния курс 
и успешно изпълнили задълженията си по 
учебен план. 

(2) Държавните изпити са по теория и 
практика на професията и специалността.

(3) Държавните изпити се провеждат по 
национални изпитни програми, утвърдени 

от министъра на образованието и науката, 
в съответствие с държавните образователни 
изисквания за придобиване на квалификация 
по професии.

Чл. 44. (1) Държавните изпити се провеждат 
от комисии за придобиване на професионална 
квалификация. 

(2) В състава на комисиите се включват 
представители на колежа и на заявителите.

Чл. 45. Изпитните комисии се назначават 
със заповед на началника на ВВВУ „Георги 
Бенковски“ по предложение на директора 
на колежа. 

Чл. 46. При неявяване на държавен изпит 
в определения по график срок по уважителни 
причини в случаите по чл. 200, ал. 1 и чл. 201, 
ал. 1 от ЗОВСРБ председателят на комисията, 
съгласувано с директора на колежа, определя 
времето и реда за провеждане на изпита с 
неявилия се кадет. 

Чл. 47. На кадетите, получили слаба 
оценка, се разрешава поправителна сесия 
въз основа на подаден от тях рапорт не по-
рано от един месец след приключване на 
редовните изпити. 

Чл. 48. Жалбите на кадетите по въпроси, 
свързани с държавните изпити, се разглеждат 
от председателя на съответната комисия по 
чл. 44, ал. 1. Решенията по тях трябва да бъ-
дат взети преди приключването на изпитната 
сесия, а когато се отнасят до последния изпит 
или защита – до една седмица от тяхното 
провеждане.

Чл. 49. В седемдневен срок след приключ-
ване на държавните изпити председателят на 
комисията съставя протокол и го представя за 
утвърждаване на началника на ВВВУ „Георги 
Бенковски“. 

Раздел V
Завършване на обучението

Чл. 50. (1) На кадетите, издържали успешно 
държавните изпити, се издава „Свидетелство 
за професионална квалификация“.

(2) На кадетите, които не са издържали 
държавните изпити за придобиване на сте-
пен на професионална квалификация, не им 
се присвоява първо сержантско звание и се 
връщат във военните формирования, откъдето 
са изпратени.

(3) На успешно завършилите обучение 
в курсове за придобиване и повишаване 
на квалификацията или преквалификация 
специализанти се издава „Удостоверение за 
професионално обучение“.

(4) Съдържанието на документите се оп-
ределя съгласно акт на министъра на обра-
зованието и науката.

Чл. 51. На военнослужещите, завършили 
обучение в колежа, се присвояват сержантски 
звания и се назначават на сержантски длъж-
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ности при условията и по реда, определени в 
ППЗОВСРБ, в съответствие със сключеното 
допълнително споразумение.

Раздел VI
Контрол и отчитане на учебния процес

Чл. 52. Контролът на учебния процес се 
извършва от ръководството на колежа. Кон-
тролът се планира като раздел в годишния 
план на колежа. 

Чл. 53. Системата за контрол включва 
проверка на: 

1. планирането, организацията, провежда-
нето и отчитането на учебно-възпитателния 
процес;

2. съответствието на преподавания мате-
риал с учебните програми;

3. методическото равнище при провеждане 
на занятия;

4. резултатите от учебния процес;
5. състоянието на материално-техничес-

ката база;
6. осигуряването с учебна литература и 

други средства за обучение.
Чл. 54. (1) Основни документи за контрол 

и отчет на учебния процес в колежа са: 
1. график за контрола;
2. график за държавните изпити;
3. график за изпитите през годината;
4. ежегоден график за учебния процес;
5. изпитни протоколи;
6. книга за регистриране на свидетелства 

за професионална квалификация и удостове-
рения за допълнително обучение;

7. книга за регистриране на дубликати на 
свидетелства за професионална квалификация 
и удостоверения за допълнително обучение;

8. годишни отчети и месечни анализи за 
дейността в колежа;

9. протокол за резултатите от държавните 
изпити;

10. отчетни картони за проверка на заня-
тията;

11. класни дневници;
12. лични картони на кадетите;
13. книжка за успеха на всеки кадет.
(2) Всяко класно отделение води класен 

дневник.
(3) В книжката за успеха се отразяват 

резултатите от текущи оценки, изпитите и 
учебната практика.

(4) Изпитните протоколи се съхраняват 
една година след завършване на випуска.

(5) Личният картон е основен документ, 
удостоверяващ резултатите от учебния процес 
на всеки кадет. След завършването на випуска 
личният картон се подписва от директора 
на колежа. Личните картони на кадетите се 
подвързват в дело и се съхраняват постоянно.

Чл. 55. Резултатите от учебния процес в 
колежа се отчитат в края на всеки срок и 
учебната година от директора на колежа. 

Г л а в а  ш е с т а

МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 56. Основната цел на методическата 
дейност в колежа е насочена към осигуря-
ване на високо качество и ефективност на 
обучението чрез постоянно усъвършенстване 
на организацията, формите и методите за 
провеждане на учебния процес.

Чл. 57. Основните форми на методическата 
дейност са:

1. заседание на Колежанския съвет по 
методически въпроси;

2. участие в учебно-методически конферен-
ции на ВВВУ „Георги Бенковски“;

3. провеждане на инструкторско-методичес-
ки, показни, открити, симулативни и други 
методически занятия.

Чл. 58. (1) Общото ръководство на мето-
дическата дейност в колежа се осъществява 
от директора на колежа.

(2) Непосредственото ръководство на ме-
тодическата дейност се осъществява от на-
чалниците на отделения към колежа.

(3) Методическата дейност в колежа се 
планира в отделен раздел на годишния и 
месечните планове.

Чл. 59. Основни въпроси, обсъждани на 
методическите заседания, са:

1. целите, структурата и съдържанието на 
учебните планове, програми, правилници, 
наредби и др.;

2. организацията, формите и методите за 
провеждане на учебния процес по дисципли-
ните, инструкторско-методическите, показни, 
открити, симулативни и други занятия;

3. резултатите от изследванията в областта 
на методиката на учебния процес;

4. разработените учебни и методически по-
магала и други материали за учебния процес;

5. организацията и ефективността на учеб-
ната практика;

6. използването на учебно-материалната 
база;

7. новости в областта на методиката на 
обучение в сержантски колежи в страната и 
в чужбина.

Чл. 60. Заседанията по методическата дей-
ност в колежа се протоколират и завършват 
с вземане на решения.

Г л а в а  с е д м а

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Чл. 61. (1) Физическото възпитание и спор-
тът в колежа са неразделна част от обучението 
и възпитанието на кадетите.

(2) Обучението се провежда под формата 
на задължителни занятия по физическа подго-
товка и спорт по интереси, които са насочени 
към формиране и поддържане на високо ниво 
на физическа подготовка за военно-професио-
нална дейност.
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(3) Обучението, проверката и оценката 
на физическата подготовка на кадетите се 
извършват съгласно изискванията на норма-
тивните актове по физическа подготовка и 
спорт в Република България и в Българската 
армия.

(4) Кадетите получават оценка по физи-
ческа подготовка съгласно учебния план и 
изискванията на нормативните актове по 
физическа подготовка и спорт в Българската 
армия.

Чл. 62. Спортната дейност в колежа се ор-
ганизира съгласно организационната заповед 
на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Чл. 63. (1) Според възможностите си ко-
лежът сформира и подготвя представителни 
отбори по различни видове спорт.

(2) Представителните отбори участват в 
състезания, организирани от училището. 

Г л а в а  о с м а

ФИНАНСИ

Чл. 64. Финансовото осигуряване на Про-
фесионалния сержантски колеж се извършва 
в рамките на бюджета на ВВВУ „Георги 
Бенковски“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът се издава на основание 
чл. 95, ал. 1 на Закона за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България. 

§ 2. Изпълнението на правилника се 
възлага на директора на Професионалния 
сержантски колеж. 

§ 3. Правилникът влиза в сила в деня на 
обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър:  
Красимир Каракачанов

6849

МИНИСТЕРСТВО  
НА ФИНАНСИТЕ

Правилник за допълнение на Правилника за 
прилагане на Закона за акцизите и данъчните 
складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм. и 
доп., бр. 61 и 70 от 2006 г., бр. 8 и 33 от 2007 г., 
бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 
и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 
2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г., бр. 12 и 28 от 
2014 г., бр. 49 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 13 
и 80 от 2017 г., бр. 60 от 2018 г., бр. 25 и 60 от 

2019 г. и бр. 53 от 2020 г.)

§ 1. Създава се чл. 49д:
„Чл. 49д. (1) В случаите по чл. 47, ал. 14 

от закона складовият капацитет, който може 
да се използва от лицата по чл. 47, ал. 12 от 
закона, представлява не по-малко от 15 на сто 
от общия максимален складов капацитет за 
съхранение на енергийни продукти, вписани в 

лиценза, въз основа на предоставената инфор-
мация за съхраняване на акцизни стоки – по 
видове стоки и акцизни ставки по чл. 48, ал. 2, 
т. 13, буква „г“ от закона. 

(2) Информация за складовия капацитет 
за съхранение на собствените енергийни про-
дукти се представя с бизнес плана по чл. 48, 
ал. 2, т. 13 от закона.

(3) Достъпът за използване на складов ка-
пацитет от лицата по чл. 47, ал. 12 от закона 
се осъществява при следните условия: 

1. представяне от лицата на обосновано 
искане, към което да бъдат приложени доку-
менти, доказващи необходимостта от съхра-
нение на енергийни продукти, включително 
се посочва и информация за количеството, 
вида на акцизните стоки и срока, за който 
лицето има намерение да съхранява енергий-
ните продукти; 

2. отношенията между лицензирания скла-
додържател и лицата по чл. 47, ал. 12 от за-
кона се уреждат при равни условия, с които 
са уредени такива с други лица вложители в 
данъчния склад; 

3. в случай че в данъчния склад няма 
други вложители, отношенията между лицен-
зирания складодържател и лицата по чл. 47, 
ал. 12 от закона се уреждат при спазване на 
пазарния принцип и при отчитане на пазар-
ната стойност.

(4) След представяне на искането по ал. 3, 
т. 1 лицензираният складодържател уведомява 
лицето по чл. 47, ал. 12 от закона относно 
възможността/невъзможността изцяло или 
частично за използването на складов капа-
цитет спрямо количеството, вида на акциз-
ните стоки и срока – посочени в искането 
по ал. 3, т. 1.

(5) Отказ на лицензирания складодържател 
за предоставяне на ползване на складов ка-
пацитет е налице и в случай че от страна на 
лицензирания складодържател не е изпратен 
отговор в 14-дневен срок от получаване на 
искането по ал. 3, т. 1.“ 

§ 2. В чл. 80 се правят следните допълнения:
1. В ал. 10 накрая след думата „оператор“ 

се добавя „и/или на борсов пазар на елек-
трическа енергия, организиран от титуляр на 
лицензия за организиране на борсов пазар на 
електрическа енергия, издадена по реда и при 
условията на Закона за енергетиката“.

2. В ал. 11 се създава изречение второ: 
„Количествата енергиен излишък по ал. 8, 
реализирани на борсовия пазар на електри-
ческа енергия, се удостоверяват с протокол 
съгласно приложение № 22а, който се издава 
от титуляря на лицензия за организиране на 
борсов пазар на електрическа енергия, изда-
дена по реда и при условията на Закона за 
енергетиката.“

§ 3. Създава се приложение № 22а:



БРОЙ 82  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  77   

„Приложение № 22а  
към чл. 80, ал. 11 

Период

Раздел А: Данни за титуляря на лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енер-
гия, издадена по реда и при условията на Закона за енергетиката

Наименование

Седалище и адрес за кореспонденция

ЕИК

Раздел Б: Данни за лицето по чл. 57а

Наименование

Седалище и адрес за кореспонденция

ЕИК

Кодов № при ЕСО

Раздел В: Данни за потребителите за стопански нужди, сключили договор за доставка на енергия 
с лицето, посочено в раздел Б 

№ Наименование 
на потребителя

Седалище 
и адрес на 
управ ление

ЕИК Кодов 
№ при 
ЕСО

Договорено 
количество 
енергия за  
периода,  

MWh 

Количество енергиен  
излишък, MWh

1. 

2. 

3. 

4. 

Долуподписаният .........................................................................................................................................
декларирам, че представлявам лицето, посочено в раздел А, и посочената в този формуляр 
информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 
от Наказателния кодекс. 

Дата: ...........  Длъжност: ...............................  Подпис и печат: .......................“ 

Заключителни разпоредби
§ 4. В срока по § 23, ал. 2 от преходните 

и заключителните разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за държав-
ните резерви и военновременните запаси (ДВ, 
бр. 65 от 2020 г.) лицензираните складодър-
жатели, съхраняващи енергийни продукти, са 
длъжни да представят бизнес план по чл. 48, 
ал. 2, т. 13 от Закона за акцизите и данъчните 
складове, съдържащ и информация за складо-
вия капацитет за съхранение на собствените 
енергийни продукти.

§ 5. В преходните и заключителните раз-
поредби към Правилника за изменение и 

допълнение на Правилника за прилагане на 
Закона за акцизите и данъчните складове (обн., 
ДВ, бр. 13 от 2017 г.; изм., бр. 53 от 2020 г.) в 
§ 40 ал. 1 се изменя така:

„(1) Издадените до влизането в сила на този 
правилник обезпечения под формата на срочна 
банкова гаранция продължават действието 
си до изтичане на срока им или до тяхната 
промяна, но не по-късно от 31 декември 
2020 г., освен ако същите бъдат приведени в 
съответствие с изискванията на приложение 
№ 9д към чл. 57, ал. 3 от правилника.“

Министър: 
Кирил Ананиев

6908
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЕНЕРГЕТИКАТА

РАЗРЕШЕНИЕ № 552 
от 1 септември 2020 г.

за проучване на строителни материали – подзем-
ни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за 
подземните богатства, в площ „Стоянчова чеш-
ма – 2“, разположена в землището на с. Крумово, 

община „Родопи“, област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5, 

т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона 
за подземните богатства и протоколно решение 
по т. 14 от протокол № 47 от заседанието на 
Министерския съвет на 5.08.2020 г. разрешавам 
на „Еурострой“ – ООД – титуляр на разрешени-
ето, дружество, вписано в търговския регистър 
на Агенцията по вписванията, ЕИК 160057882, 
със седалище и адрес на управление – област 
Пловдив, община Садово, с. Катуница 4120, ул. 
Васил Коларов № 21, да извърши за своя сметка 
проучване на строителни материали – подземни 
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подзем-
ните богатства, в площ „Стоянчова чешма – 2“, 
разположена в землището на с. Крумово, община 
„Родопи“, област Пловдив, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,128 кв. км.
3. Границите на площта са определени с 

координати на граничните точки съгласно при-
ложението.

4. Условията за осъществяване на дейността 
по проучване, както и правата и задълженията на 
титуляря се определят в договора за проучване. 

5. Видовете и обемите на работите по про-
учване и добивът за технологични изпитания са 
определени в работна програма, неразделна част 
от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред 
Върховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на 
влизане в сила на договора за проучване.

8. Контролът по изпълнението на разрешени-
ето и на сключения договор се осъществява от 
министъра на енергетиката.

Министър: 
Т. Петкова

Приложение  
към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, 
описващи площ „Стоянчова чешма – 2“
Координатна система БГС 2005, зона 35

№ Х (m) Y (m)

1. 4659755,2 323309,9

2. 4659674,7 323347,9

№ Х (m) Y (m)

3. 4659366,5 323256,7

4. 4659086,0 323274,3

5. 4659316,4 322935,2

6. 4659324,0 322943,8

7. 4659366,8 323058,3

8. 4659409,5 323051,3

9. 4659494,2 323117,9

10. 4659520,6 323112,7

11. 4659593,0 323098,5

12. 4659622,2 323141,3

13. 4659626,3 323143,0

14. 4659723,3 323131,0

15. 4659743,6 323128,4
6864

МИНИСТEРСТВО 
НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № СД-03-384 
от 15 септември 2020 г.

На основание чл. 266, ал. 1 от Закона за съ-
дебната власт:

I. Насрочвам конкурс за длъжността „държавен 
съдебен изпълнител“ при районните съдилища, 
както следва:

· За Районен съд – гр. Айтос – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Ардино – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Ботевград – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Бяла – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Велики Преслав – 1 
свободна длъжност;

· За Районен съд – гр. Велико Търново – 1 
свободна длъжност;

· За Районен съд – гр. Видин – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Габрово – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Девня – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Димитровград – 1 сво-
бодна длъжност;

· За Районен съд – гр. Дупница – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Елин Пелин – 1 сво-
бодна длъжност;

· За Районен съд – гр. Казанлък – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Кула – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Левски – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Малко Търново – 1 
свободна длъжност;
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· За Районен съд – гр. Мездра – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Нова Загора – 1 сво-
бодна длъжност;

· За Районен съд – гр. Омуртаг – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Панагюрище – 1 сво-
бодна длъжност;

· За Районен съд – гр. Пловдив – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Раднево – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Самоков – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Свиленград – 1 сво-
бодна длъжност;

· За Районен съд – гр. Севлиево – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Силистра – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Сливен – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. София – 4 свободни 
длъжности;

· За Районен съд – гр. Трън – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Трявна – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Тутракан – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Хасково – 1 свободна 
длъжност;

· За Районен съд – гр. Чепеларе – 1 свободна 
длъжност.

Конкурсът да се проведе за проверка на знани-
ята на кандидатите по Граждански процесуален 
кодекс – Обща част и Част пета „Изпълнително 
производство“, Данъчно-осигурителен проце-
суален кодекс, Административнопроцесуален 
кодекс – Дял пети, Търговски закон, Закон за 
особените залози, Закон за задълженията и до-
говорите, Закон за собствеността, Правилник за 
вписванията, Наредба за определяне на реда за 
изплащане от държавата на присъдена издръжка и 
Тарифа за държавните такси, които се събират от 
съдилищата по Гражданския процесуален кодекс.

Конкурсът се състои от писмен и устен изпит.
Писменият изпит под формата на тест да се 

проведе в сградата на Министерството на право-
съдието – София, ул. Славянска 1, на 15.11.2020 г., 
с начален час 10.00 ч. и продължителност 2 ас-
трономически часа.

В зависимост от броя на допуснатите до учас-
тие в конкурса кандидати мястото на провеждане 
може да бъде променено със заповед на минис-
търа на правосъдието, поставена на видно място 
в сградата на Министерството на правосъдието 
и публикувана на интернет страницата му – 
www.justice.government.bg, най-малко 7 дни преди 
датата на писмения изпит.

II. Определям следния ред за провеждане на 
конкурса:

1. Кандидатите подават заявление за участие в 
конкурса в деловодството на Министерството на 
правосъдието или по пощата в 14-дневен срок от 
обнародване на настоящата заповед в „Държавен 
вестник“ по образец, публикуван на интернет 

страницата на Министерството на правосъдието. 
Кандидатите следва да отговарят на изискванията 
на чл. 162 от Закона за съдебната власт.

Към заявлението за участие кандидатите при-
лагат следните документи: нотариално заверено 
копие от диплома за завършено висше образование 
по специалност „Право“ и от удостоверение за 
придобита юридическа правоспособност; автоби-
ография, подписана от кандидата; копие от лична 
карта; документ за психично здраве – оригинал; 
декларация относно обстоятелствата по чл. 162 от 
Закона за съдебната власт и документ за платена 
държавна такса по т. 62р от Тарифа № 1 към За-
кона за държавните такси за таксите, събирани от 
съдилищата, прокуратурата, следствените служби 
и Министерството на правосъдието, в размер 
50 лв. по банкова сметка на Министерството на 
правосъдието в БНБ – ЦУ, BIC код: BNBGBGSD, 
IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01.

2. Кандидатите за конкурса могат да участват 
в класирането за длъжността „държавен съдебен 
изпълнител“ най-много за два съдебни района, 
посочени в заявлението в поредността, в която 
желаят да бъдат класирани.

3. В 14-дневен срок от изтичане на срока по 
т. 1 се обявява списък на допуснатите до конкурса 
кандидати и списък на кандидатите с нередовни 
документи. Списъците се обявяват едновременно 
на видно място в сградата на Министерството 
на правосъдието и се публикуват на интернет 
страницата на министерството.

4. В 7-дневен срок от обявяване на списъка 
кандидатите с нередовни документи могат да 
подадат в деловодството на Министерството 
на правосъдието или по пощата допълнителни 
заявления за отстраняване на нередовностите.

5. В 14-дневен срок от изтичане на срока по т. 4 
се обявява окончателен списък на допуснатите до 
конкурса кандидати и списък на недопуснатите 
до конкурса кандидати. Списъците се обявяват 
едновременно на видно място в сградата на Ми-
нистерство на правосъдието и се публикуват на 
интернет страницата му.

6. Конкурсът се провежда от комисия, опре-
делена със заповед на министъра на правосъди-
ето. В 14-дневен срок от издаване на заповедта 
за определяне на комисията същата изготвя 
регламент за провеждане на писмения и устния 
изпит, който се одобрява от министъра на право-
съдието, обявява се на видно място в сградата на 
Министерството на правосъдието и се публикува 
на интернет страницата му.

7. За резултатите от писмения изпит кон-
курсната комисия изготвя протокол, който се 
обявява в 10-дневен срок след провеждането 
му, едновременно на видно място в сградата на 
Министерството на правосъдието и се публикува 
на интернет страницата му.

8. До устен изпит се допускат само канди-
датите, оценени на писмения изпит с успех не 
по-нисък от 4,50.

9. Устният изпит се провежда в едномесечен 
срок от обявяване на резултатите от писмения 
изпит по график за явяване на участниците. 
Списъкът и графикът се обявяват на видно място 
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в сградата на Министерството на правосъдието 
и се публикуват на интернет страницата на ми-
нистерството 5 дни преди началото на изпита.

10. За резултатите от устния изпит комисията 
изготвя протокол.

11. В класирането участват само кандидатите, 
оценени на устния изпит с успех не по-нисък от 
4,00.

12. Конкурсната комисия извършва класира-
нето на кандидатите, за което изготвя протокол, 
който в 7-дневен срок изпраща на министъра 
на правосъдието, с оглед правомощията му по 
чл. 268, ал. 4 от Закона за съдебната власт.

13. Резултатът от класирането се обявява на 
видно място в сградата на Министерството на 
правосъдието, публикува се на интернет стра-
ницата на министерството и се съобщава на 
класираните кандидати по реда на чл. 95, ал. 2 
от Кодекса на труда.

Настоящата заповед да се обнародва в „Държа-
вен вестник“, да се публикува в един централен 
ежедневник, да се обяви на достъпно място в 
съответните районни съдилища и в сградата на 
Министерство на правосъдието и на интернет 
страницата му.

Контрола по изпълнение на настоящата заповед 
възлагам на директора на дирекция „Взаимо-
действие със съдебната власт“.

Копие от настоящата заповед да се връчи 
на директора на дирекция „Взаимодействие 
със съдебната власт“, на главния инспектор на 
Инспектората на министъра на правосъдието по 
Закона за съдебната власт и на председателите на 
районните съдилища в Айтос, Ардино, Ботевград 
Бяла, Велики Преслав, Велико Търново, Видин, 
Габрово, Девня, Димитровград, Дупница, Елин 
Пелин, Казанлък, Кула, Левски, Малко Търново, 
Мездра, Нова Загора, Омуртаг, Панагюрище, 
Пловдив, Раднево, Самоков, Свиленград, Се-
влиево, Силистра, Сливен, София, Трън, Трявна, 
Тутракан, Хасково и Чепеларе – за сведение и 
изпълнение.

Министър: 
Д. Ахладова

6885

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-112 
от 2 септември 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР  във 
връзка със заявление № 09-85258-30.09.2019 г. от 
СГКК – Сливен, и приложените към него доку-
менти и материали, определени по чл. 58 и 75 от 
Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за 
съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
и за отстраняване на явна фактическа грешка 
одобрявам изменението в кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Филаретово, 
EKATTE 76073, община Котел, одобрени със 
Заповед № РД-18-1601 от 13.09.2018 г. на изпъл-
нителния директор на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната 
карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 76073.30.9919: 
площ: 17 876 кв. м, дере, собственост на Община 
Котел;

поземлен имот с идентификатор 76073.30.9920: 
площ: 1911 кв. м, дере, собственост на Община 
Котел;

поземлен имот с идентификатор 76073.39.274: 
площ: 454 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 76073.39.275: 
площ: 13 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 76073.39.276: 
площ: 439 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 76073.39.277: 
площ: 1089 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 76073.39.278: 
площ: 68 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 76073.39.282: 
площ: 206 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 76073.40.707: 
площ: 56 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 76073.40.708: 
площ: 1654 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 76073.40.709: 
площ: 1165 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.9902: 
площ: 289 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.9903: 
площ: 460 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.9904: 
площ: 686 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.9905: 
площ: 274 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.9906: 
площ: 425 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.9907: 
площ: 469 кв. м, дере, собственост на Община 
Котел;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.9908: 
площ: 86 кв. м, дере, собственост на Община 
Котел;

поземлен имот с идентификатор 76073.24.112: 
площ: 159 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 76073.24.113: 
площ: 68 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
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начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 76073.24.114: 
площ: 17 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 76073.24.115: 
площ: 575 кв. м, дере, собственост на Община 
Котел;

поземлен имот с идентификатор 76073.24.116: 
площ: 19 кв. м, дере, собственост на Община 
Котел;

поземлен имот с идентификатор 76073.35.48: 
площ: 750 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 76073.35.49: 
площ: 127 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 76073.35.50: 
площ: 1215 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 76073.35.51: 
площ: 351 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 76073.35.52: 
площ: 1050 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 76073.35.53: 
площ: 1366 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 76073.35.54: 
площ: 2824 кв. м, изоставена орна земя, земи по 
чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 76073.35.55: 
площ: 495 кв. м, изоставена орна земя, земи по 
чл. 19 ЗСПЗЗ.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в кадастралната карта и кадастралните 
регистри:

поземлен имот с идентификатор 76073.30.196: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Котел, площ преди промяната: 
15 456 кв. м, площ след промяната: 15 424 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.39.40: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1728 кв. м, площ след промяната: 1712 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.39.41: 
нива, собственост на Хатидже Назиф Джамбаз, 
площ преди промяната: 2663 кв. м, площ след 
промяната: 2608 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.39.42: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Котел, площ преди промяната: 
538 кв. м, площ след промяната: 113 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.39.45: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Котел, площ преди промяната: 
784 кв. м, площ след промяната: 778 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.39.58: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Котел, площ преди промяната: 
886 кв. м, площ след промяната: 371 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.39.83: 
нива, собственост на Саид Салиев Халилов, 
площ преди промяната: 5786 кв. м, площ след 
промяната: 5484 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.39.94: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
27 372 кв. м, площ след промяната: 32 324 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.39.96: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Котел, площ преди промяната: 
4073 кв. м, площ след промяната: 4051 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.40.32: 
нива, собственост на Мустафа Алиев Имамалиев, 
площ преди промяната: 9561 кв. м, площ след 
промяната: 9550 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.40.155: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Котел, площ преди промяната: 
4049 кв. м, площ след промяната: 4035 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.40.206: 
широколистна гора, собственост на МЗГ – НУГ, 
площ преди промяната: 65 756 кв. м, площ след 
промяната: 65 658 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.5: 
нива, собственост на Алихюсеин Хрюстемов 
Ахмедов, площ преди промяната: 3978 кв. м, 
площ след промяната: 3933 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.6: 
нива, собственост на Наим Ибрямов Юсуфов, 
площ преди промяната: 4001 кв. м, площ след 
промяната: 3939 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.14: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Котел, площ преди промяната: 
4915 кв. м, площ след промяната: 61 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.35: 
нива, собственост на Ахмед Ахмедов Инджов, 
площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след 
промяната: 3990 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.38: 
нива, собственост на Ахмед Ахмедов Кобаков, 
площ преди промяната: 2976 кв. м, площ след 
промяната: 2968 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.42: 
нива, собственост на Хюсеин Мехмедов Аптулов, 
площ преди промяната: 5001 кв. м, площ след 
промяната: 4983 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.43: 
нива, собственост на Мустафа Ибрямов Юсуфов, 
площ преди промяната: 4413 кв. м, площ след 
промяната: 4278 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.45: 
нива, собственост на Зюхре Шабанова Исуфова, 
площ преди промяната: 25 356 кв. м, площ след 
промяната: 25 248 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.48: 
нива, собственост на Хасан Ясимов Алиев, площ 
преди промяната: 5999 кв. м, площ след промя-
ната: 5986 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.49: 
изоставена орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, 
площ преди промяната: 949 кв. м, площ след 
промяната: 894 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.51: 
изоставена орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, 
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площ преди промяната: 3927 кв. м, площ след 
промяната: 3570 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.69: 
нива, собственост на Хасан Ясимов Алиев, площ 
преди промяната: 5068 кв. м, площ след промя-
ната: 5043 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.198: 
дере, собственост на Община Котел, площ пре-
ди промяната: 862 кв. м, площ след промяната: 
695 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.215: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Котел, площ преди промяната: 
2615 кв. м, площ след промяната: 2590 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.242: 
широколистна гора, собственост на МЗГ – НУГ, 
площ преди промяната: 1478 кв. м, площ след 
промяната: 1219 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.245: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Котел, площ преди промяната: 
2017 кв. м, площ след промяната: 2000 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.22.39: 
широколистна гора, собственост на МЗГ – НУГ, 
площ преди промяната: 55 650 кв. м, площ след 
промяната: 55 593 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.24.1: 
изоставена орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, 
площ преди промяната: 2571 кв. м, площ след 
промяната: 2551 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.24.3: 
широколистна гора, собственост на Община Ко-
тел, площ преди промяната: 10 110 кв. м, площ 
след промяната: 9722 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.24.4: 
нива, собственост на Община Котел, площ преди 
промяната: 2093 кв. м, площ след промяната: 
1594 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.24.109: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата, площ преди промяната: 3755 кв. м, 
площ след промяната: 5985 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.24.111: 
дере, собственост на Община Котел, площ пре-
ди промяната: 598 кв. м, площ след промяната: 
597 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.25.1: 
нива, собственост на ЯЯ Халилов Мустафов, 
площ преди промяната: 518 кв. м, площ след 
промяната: 468 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.25.2: 
нива, собственост на Шабан Алиев Кьосев, площ 
преди промяната: 685 кв. м, площ след промя-
ната: 613 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.25.3: 
нива, собственост на Али Алиев Кьосев, площ 
преди промяната: 1501 кв. м, площ след промя-
ната: 1440 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.25.5: 
нива, собственост на Хасан Ахмедов Кобаков, 
площ преди промяната: 1877 кв. м, площ след 
промяната: 1844 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.25.11: 
изоставена орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, 
площ преди промяната: 165 кв. м, площ след 
промяната: 115 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.25.53: 
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ, 
площ преди промяната: 179 кв. м, площ след 
промяната: 149 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.37.26: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост 
на Община Котел, площ преди промяната: 
18 177 кв. м, площ след промяната: 17 794 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.15.25: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Котел, площ преди промяната: 
2093 кв. м, площ след промяната: 2045 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.17.5: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Котел, площ преди промяната: 
1448 кв. м, площ след промяната: 1427 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.17.11: 
широколистна гора, собственост на МЗГ – НУГ, 
площ преди промяната: 3884 кв. м, площ след 
промяната: 3372 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.35.2: 
за местен път, собственост на Община Котел, 
площ преди промяната: 9496 кв. м, площ след 
промяната: 13 372 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.35.5: 
изоставена орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, 
площ преди промяната: 2655 кв. м, площ след 
промяната: 2177 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.35.18: 
нива, собственост на Ахмед Мехмедов Караю-
меров, площ преди промяната: 3999 кв. м, площ 
след промяната: 3888 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.35.21: 
нива, собственост на Ибрям Халилов Дамадов, 
площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след 
промяната: 970 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.35.24: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 4589 кв. м, площ след промяната: 4057 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.35.45: 
нива, собственост на Министерство на земеделие-
то и храните, площ преди промяната: 11 099 кв. м, 
площ след промяната: 10 330 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.36.20: 
нива, собственост на Халил Османов Палов, 
площ преди промяната: 4000 кв. м, площ след 
промяната: 3969 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 76073.36.40: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Котел, площ преди промяната: 
3355 кв. м, площ след промяната: 3071 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и 
кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 76073.30.269: 
площ: 20 381 кв. м, дере, собственост на Община 
Котел;

поземлен имот с идентификатор 76073.40.706: 
площ: 3089 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 76073.41.168: 
площ: 1452 кв. м, дере, собственост на Община 
Котел;

поземлен имот с идентификатор 76073.24.110: 
площ: 1424 кв. м, дере, собственост на Община 
Котел;
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поземлен имот с идентификатор 76073.35.20: 
площ: 2649 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 76073.35.39: 
площ: 6588 кв. м, изоставена орна земя, земи по 
чл. 19 ЗСПЗЗ.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є 
в „Държавен вестник“ по реда на Административ-
нопроцесуалния кодекс пред административния 
съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

6814

ЗАПОВЕД № КД-14-113 
от 2 септември 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявление вх. № 09-71288-4.06.2020 г. 
от СГКК – Бургас, и приложените към него до-
кументи и материали, определени по чл. 58 и 75 
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за 
съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
и за отстраняване на явна фактическа грешка 
одобрявам изменението в кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Равнец, EKATTE 
61145, община Бургас, одобрени със заповеди № РД-
18-139 от 24.07.2017 г. и № КД-14-28 от 18.10.2019 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по 
геоде зия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната 
карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 61145.9.9903: 
площ: 30 536 кв. м, за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата чрез 
Министерството на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.9904: 
площ: 3855 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.9905: 
площ: 23 654 кв. м, за друг вид водно течение, 
водна площ, съоръжение, собственост на Община 
Бургас;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.9907: 
площ: 595 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.9908: 
площ: 1644 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.9909: 
площ: 2549 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.9910: 
площ: 86 281 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост на БДЖ;

поземлен имот с идентификатор 61145.11.61: 
площ: 29 848 кв. м, за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата чрез 
Министерството на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 61145.11.62: 
площ: 109 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 61145.11.63: 
площ: 677 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 61145.11.64: 
площ: 929 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 61145.12.27: 
площ: 29 412 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост на БДЖ;

поземлен имот с идентификатор 61145.17.153: 
площ: 51 921 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост на БДЖ;

поземлен имот с идентификатор 61145.17.154: 
площ: 9949 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.725: 
площ: 242 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 61145.19.134: 
площ: 37 512 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост на БДЖ;

поземлен имот с идентификатор 61145.19.135: 
площ: 1057 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 61145.22.60: 
площ: 177 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 61145.23.45: 
площ: 308 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 61145.59.33: 
площ: 858 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 61145.13.80: 
площ: 18 950 кв. м, за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата чрез 
Министерството на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 61145.13.81: 
площ: 127 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 61145.13.82: 
площ: 157 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 61145.32.87: 
площ: 697 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Бургас.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в кадастралната карта и кадастралните 
регистри:

поземлен имот с идентификатор 61145.8.70: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Кметство с. Равнец – пътища и др., 
площ преди промяната: 6350 кв. м, площ след 
промяната: 6384 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.8.271: 
пасище, собственост на Кметство с. Равнец, 
площ преди промяната: 2175 кв. м, площ след 
промяната: 2237 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.1: 
нива, собственост на Колю Киряков Костадинов, 
площ преди промяната: 4432 кв. м, площ след 
промяната: 4276 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.4: 
нива, собственост на Пенка Калчева Стоева, 
площ преди промяната: 4399 кв. м, площ след 
промяната: 4347 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 61145.9.5: 
нива, собственост на Вичко Ангелов Монев, 
площ преди промяната: 2022 кв. м, площ след 
промяната: 1993 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.7: нива, 
собственост на Таню Станев Димов, площ преди 
промяната: 4998 кв. м, площ след промяната: 
4839 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.8: нива, 
собственост на Александър Георгиев Миндов, 
Иван Василев Станев, Павел Василев Станев, 
Ганка Тодорова Чапкънова, Веселина Тодорова 
Василева и Нели Станева Кирова, площ преди 
промяната: 5286 кв. м, площ след промяната: 
5150 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.11: 
нива, собственост на Мария Стойкова Божилова, 
площ преди промяната: 15 086 кв. м, площ след 
промяната: 14 535 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.14: 
нива, собственост на Йордан Стоилов Мирчев, 
площ преди промяната: 9997 кв. м, площ след 
промяната: 9981 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.47: 
нива, собственост на Христо Иванов Линков, 
„Севан“ – ООД, и ТД „Севан“ – ООД, площ преди 
промяната: 19 005 кв. м, площ след промяната: 
18 792 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.83: 
пасище, собственост на Кметство с. Равнец, 
площ преди промяната: 3407 кв. м, площ след 
промяната: 3379 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.85: 
пасище, собственост на Кметство с. Равнец – пъ-
тища и др., площ преди промяната: 4154 кв. м, 
площ след промяната: 4135 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.88: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Кметство с. Равнец – пътища и др., 
площ преди промяната: 5113 кв. м, площ след 
промяната: 5094 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.89: 
пасище, собственост на Кметство с. Равнец, 
площ преди промяната: 1014 кв. м, площ след 
промяната: 999 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.90: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Кметство с. Равнец – пътища и др., 
площ преди промяната: 2585 кв. м, площ след 
промяната: 2574 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.92: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Кметство с. Равнец – пътища и др., 
площ преди промяната: 7765 кв. м, площ след 
промяната: 7751 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.94: 
нива, собственост на Валентин Христов Видеков, 
площ преди промяната: 5503 кв. м, площ след 
промяната: 5125 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.95: 
нива, собственост на Любомир Христов Видеков, 
площ преди промяната: 5503 кв. м, площ след 
промяната: 5391 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.96: 
нива, собственост на Мария Христова Йорданова, 
площ преди промяната: 5503 кв. м, площ след 
промяната: 5364 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.97: 
нива, собственост на Здравка Христова Димова, 
площ преди промяната: 5503 кв. м, площ след 
промяната: 5376 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.130: 
нива, собственост на Димитър Петков Димит-
ров, Величка Петкова Танева, Костадин Петков 
Димитров и Иван Петков Терзиев, площ преди 
промяната: 5302 кв. м, площ след промяната: 
5049 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.133: 
нива, собственост на Зафирка Андонова Коларова, 
площ преди промяната: 13 497 кв. м, площ след 
промяната: 13 291 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.134: 
нива, собственост на ТД „Севан“ – ООД, площ 
преди промяната: 8999 кв. м, площ след промя-
ната: 8888 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.135: 
нива, собственост на Иринка Донева Стойкова, 
площ преди промяната: 13 499 кв. м, площ след 
промяната: 13 401 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.136: 
нива, собственост на Андон Монев Андонов и 
Георги Монев Андонов, площ преди промяната: 
13 822 кв. м, площ след промяната: 13 613 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.218: 
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди 
промяната: 10 536 кв. м, площ след промяната: 
10 026 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.224: 
нива, собственост на Минко Калчев Бенев, площ 
преди промяната: 8187 кв. м, площ след промя-
ната: 6770 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.233: 
пасище, собственост на Кольо Георгиев Митов-
ски, площ преди промяната: 5614 кв. м, площ 
след промяната: 5210 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.235: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Кметство с. Равнец, площ преди 
промяната: 125 кв. м, площ след промяната: 
646 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.238: 
пасище, собственост на Кметство с. Равнец, 
площ преди промяната: 1585 кв. м, площ след 
промяната: 22 704 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.247: 
пасище, собственост на Иван Петков Генчев, 
площ: 10 293 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.261: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Кметство с. Равнец, площ преди 
промяната: 8701 кв. м, площ след промяната: 
8764 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.263: 
за местен път, собственост на Кметство с. Рав-
нец – пътища и др., площ преди промяната: 
2955 кв. м, площ след промяната: 3110 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.264: 
пасище, собственост на Кметство с. Равнец, 
площ преди промяната: 4768 кв. м, площ след 
промяната: 4497 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.269: 
нива, собственост на Радка Христова Василева, 
площ преди промяната: 3268 кв. м, площ след 
промяната: 3007 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 61145.9.272: 
нива, собственост на Георги Ташев Георгиев, 
площ преди промяната: 4499 кв. м, площ след 
промяната: 4474 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.273: 
нива, собственост на Запрян Петров Запрянов, 
площ преди промяната: 4500 кв. м, площ след 
промяната: 4238 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.300: 
нива, собственост на Таня Атанасова Герова, 
площ преди промяната: 7099 кв. м, площ след 
промяната: 7008 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.301: 
нива, собственост на Александър Атанасов Геров, 
площ преди промяната: 7099 кв. м, площ след 
промяната: 7006 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.302: за 
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, 
няма данни за собственост, площ преди промяна-
та: 1560 кв. м, площ след промяната: 1546 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.10.22: 
нива, собственост на ТД „Севан“ – ООД, Кос-
тадин Димитров Костадинов и „Севан“ – ООД, 
площ преди промяната: 21 904 кв. м, площ след 
промяната: 21 763 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.10.44: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Кметство с. Равнец – пътища и 
др., площ преди промяната: 3718 кв. м, площ след 
промяната: 4350 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.10.63: 
нива, собственост на Величка Стоянова Гочева, 
„Севан“ – ООД, и ТД „Севан“ – ООД, площ преди 
промяната: 26 301 кв. м, площ след промяната: 
24 831 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.10.80: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Кметство с. Равнец – пътища и др., 
площ преди промяната: 2758 кв. м, площ след 
промяната: 2736 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.10.81: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Кметство с. Равнец – пътища и 
др., площ преди промяната: 5239 кв. м, площ след 
промяната: 5197 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.10.82: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Кметство с. Равнец – пътища и др., 
площ преди промяната: 4609 кв. м, площ след 
промяната: 4581 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.10.110: 
нива, собственост на Йордан Найденов Радев, 
площ преди промяната: 5169 кв. м, площ след 
промяната: 4566 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.10.111: 
нива, собственост на Ирина Андонова Георгиева, 
площ преди промяната: 5169 кв. м, площ след 
промяната: 4581 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.10.112: 
нива, собственост на Вълко Андонов Вълков, 
площ преди промяната: 5169 кв. м, площ след 
промяната: 4611 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.10.113: 
нива, собственост на Желязка Андонова Щерева, 
площ преди промяната: 8539 кв. м, площ след 
промяната: 7635 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.10.130: 
нива, собственост на ТД „Севан“ – ООД, и Иван 
Петров Танев, площ преди промяната: 9999 кв. м, 
площ след промяната: 9915 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.10.131: 
нива, собственост на Таньо Петров Танев, площ 
преди промяната: 9999 кв. м, площ след промя-
ната: 9985 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.10.132: 
нива, собственост на Иванка Петрова Кирова, 
площ преди промяната: 9999 кв. м, площ след 
промяната: 9600 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.10.140: 
нива, собственост на Цанка Атанасова Стрелкова, 
площ преди промяната: 5168 кв. м, площ след 
промяната: 4980 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.10.141: 
нива, собственост на Иван Атанасов Атанасов, 
площ преди промяната: 5166 кв. м, площ след 
промяната: 4952 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.10.142: 
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди 
промяната: 10 333 кв. м, площ след промяната: 
9862 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.10.143: 
нива, собственост на ТД „Севан“ – ООД, площ 
преди промяната: 10 333 кв. м, площ след про-
мяната: 9888 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.10.271: 
нива, собственост на Жела Цветкова Стоянова, 
площ преди промяната: 4095 кв. м, площ след 
промяната: 3444 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.11.1: 
нива, собственост на Димитър Костадинов Димит-
ров, „Хепи Натс“ – ЕООД, ТД „Севан“ – ООД, 
Кольо Жеков Койчев, Пенка Костадинова Ки-
рякова, Пенка Бонева Димитрова, Иван Коста-
динов Димитров, Стоянка Бонева Димитрова, 
Пенка Неделчева Станкова и „Севан“ – ООД, 
площ преди промяната: 26 612 кв. м, площ след 
промяната: 26 293 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.11.18: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Кметство с. Равнец – пътища и 
др., площ преди промяната: 1318 кв. м, площ след 
промяната: 1297 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.11.20: 
нива, ДПФ, площ преди промяната: 17 260 кв. м, 
площ след промяната: 17 018 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.11.21: 
нива, собственост на Тодор Тодоров Димитров, 
площ преди промяната: 17 261 кв. м, площ след 
промяната: 16 937 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.11.26: 
нива, собственост на Янка Паскалева Алексиева, 
площ преди промяната: 18 445 кв. м, площ след 
промяната: 18 368 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.11.30: 
нива, собственост на Янка Паскалева Алексиева, 
площ преди промяната: 18 446 кв. м, площ след 
промяната: 18 411 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.11.32: 
нива, собственост на Здравко Ангелов Стоянов, 
площ преди промяната: 13 628 кв. м, площ след 
промяната: 13 481 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.11.33: 
нива, собственост на Желка Петрова Ташева, 
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площ преди промяната: 8789 кв. м, площ след 
промяната: 8704 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.11.34: 
нива, собственост на Марийка Петрова Ламбова, 
площ преди промяната: 8789 кв. м, площ след 
промяната: 8788 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.11.35: 
нива, собственост на „Ставен“ – ООД, площ: 
8788 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.11.54: 
нива, собственост на „Хепи Натс“ – ЕООД, площ: 
37 805 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.11.55: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Кметство с. Равнец – пътища и 
др., площ преди промяната: 3926 кв. м, площ след 
промяната: 3946 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.11.56: 
За селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Кметство с. Равнец – пътища и 
др., площ преди промяната: 5620 кв. м, площ след 
промяната: 5579 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.12.8: 
изоставена орна земя, собственост на Жеко Бенев 
Каманаков и ТД „Севан“ – ООД, площ преди 
промяната: 28 395 кв. м, площ след промяната: 
25 430 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.12.9: 
изоставена орна земя, собственост на Видьо Ве-
лев Видев, площ преди промяната: 27 992 кв. м, 
площ след промяната: 26 771 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.12.10: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Кметство с. Равнец – пътища и 
др., площ преди промяната: 1332 кв. м, площ след 
промяната: 1296 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.12.18: 
нива, собственост на Жеко Бенев Каманаков 
и ТД „Севан“ – ООД, площ преди промяната: 
13 961 кв. м, площ след промяната: 12 434 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.12.22: 
нива, собственост на Вичо Костадинов Видев, 
площ преди промяната: 6529 кв. м, площ след 
промяната: 6018 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.12.23: 
нива, собственост на Вълко Янев Христов, площ 
преди промяната: 5660 кв. м, площ след промя-
ната: 5453 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.89: 
нива, собственост на „Теневи“ – ООД, Елена Ди-
митрова Щерева и Султанка Иванова Великова, 
площ преди промяната: 26 854 кв. м, площ след 
промяната: 23 946 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.90: 
нива, собственост на Петко Русенов Петков, 
площ преди промяната: 16 992 кв. м, площ след 
промяната: 13 389 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.109: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Кметство с. Равнец – пътища и 
др., площ преди промяната: 11 585 кв. м, площ 
след промяната: 11 506 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.111: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Кметство с. Равнец – пътища и др., 
площ преди промяната: 4520 кв. м, площ след 
промяната: 4421 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.117: 
пасище, собственост на Невена и Никола Димит-
рови, площ преди промяната: 45 052 кв. м, площ 
след промяната: 42 652 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.119: 
пасище, собственост на Димо Добрев Атанасов, 
площ преди промяната: 4360 кв. м, площ след 
промяната: 2674 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.283: 
нива, собственост на Георги Димитров Вучков 
и Йорданка Димитрова Георгиева, площ преди 
промяната: 66 295 кв. м, площ след промяната: 
61 978 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.308: 
нива, собственост на Георги Пенев Монев, площ 
преди промяната: 8308 кв. м, площ след промя-
ната: 5345 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.312: 
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, Ангел Танев 
Иванов и „Севан“ – ООД, площ преди промяната: 
28 363 кв. м, площ след промяната: 26 097 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.377: 
нива, собственост на Георги Цветков Станков, 
площ преди промяната: 7368 кв. м, площ след 
промяната: 6858 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.379: 
пасище, собственост на „Ставен“ – ООД, площ 
преди промяната: 30 266 кв. м, площ след про-
мяната: 30 025 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.381: 
пасище, собственост на Вангел Стойков Колев, 
площ преди промяната: 8806 кв. м, площ след 
промяната: 7249 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.389: 
пасище, собственост на Димитър Стоев Гърчов, 
площ преди промяната: 11 102 кв. м, площ след 
промяната: 11 095 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.390: 
пасище, собственост на Колю Костадинов Геор-
гиев, площ преди промяната: 8743 кв. м, площ 
след промяната: 8502 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.396: 
пасище, собственост на Димо Лазаров Ангелов, 
площ: 6228 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.406: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Кметство с. Равнец, площ преди 
промяната: 1235 кв. м, площ след промяната: 
1183 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.407: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Кметство с. Равнец, площ преди 
промяната: 5931 кв. м, площ след промяната: 
7716 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.424: 
пасище, собственост на Никола Яков Карастоянов, 
площ: 10 383 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.425: 
пасище, собственост на ЦДГ училищен фонд, 
площ преди промяната: 34 899 кв. м, площ след 
промяната: 30 322 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.426: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Кметство с. Равнец, площ преди 
промяната: 3863 кв. м, площ след промяната: 
3857 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 61145.18.428: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Кметство с. Равнец – пътища и 
др., площ преди промяната: 11 792 кв. м, площ 
след промяната: 11 709 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.440: 
нива, собственост на Милка Петрова Георгиева-
Симеонова, площ преди промяната: 3827 кв. м, 
площ след промяната: 3018 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.18.441: 
нива, собственост на Добри Иванов Симеонов, 
площ преди промяната: 3826 кв. м, площ след 
промяната: 1147 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.19.1: 
нива, собственост на Русян Петков Русинов, 
площ преди промяната: 96 203 кв. м, площ след 
промяната: 94 724 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.20.42: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Кметство с. Равнец – пътища и 
др., площ преди промяната: 945 кв. м, площ след 
промяната: 1967 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.20.58: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Кметство с. Равнец – пътища и др., 
площ преди промяната: 1543 кв. м, площ след 
промяната: 1539 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.21.1: 
овощна градина, собственост на Йордан Калев 
Радев, площ преди промяната: 1015 кв. м, площ 
след промяната: 921 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.21.14: 
овощна градина, собственост на Ангел Анастасов 
Гетов, площ преди промяната: 1380 кв. м, площ 
след промяната: 1175 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.21.27: 
овощна градина, собственост на Русанка Петро-
ва Иванова и Иван Данев Иванов, площ преди 
промяната: 1299 кв. м, площ след промяната: 
1115 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.21.39: 
овощна градина, собственост на ТД „Се-
ван“ – ООД, площ преди промяната: 1199 кв. м, 
площ след промяната: 1151 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.21.53: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Кметство с. Равнец – пътища и 
др., площ преди промяната: 812 кв. м, площ след 
промяната: 801 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.21.62: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Кметство с. Равнец – пътища и 
др., площ: 1772 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.22.31: 
овощна градина, собственост на Руси Калчев 
Петков, Делка Калчева Динева, Руска Калчева 
Маркова и Кирчо Трендафилов Димитров, площ: 
3075 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.23.27: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Кметство с. Равнец – пътища и др., 
площ преди промяната: 5505 кв. м, площ след 
промяната: 5504 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.36.1: 
пасище, собственост на Иван Димитров Скодров, 
площ преди промяната: 1407 кв. м, площ след 
промяната: 1274 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.36.2: 
пасище, собственост на Жела Димова Гетова, 
площ преди промяната: 697 кв. м, площ след 
промяната: 634 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.36.3: 
пасище, собственост на Минчо Минчев Калев, 
площ преди промяната: 842 кв. м, площ след 
промяната: 764 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.36.4: 
пасище, собственост на Таньо Георгиев Сивенов, 
Моню Сивенов Георгиев, Ангел Сивенов Георгиев, 
Иван Сивенов Георгиев, Тана Сивенова Тончева, 
Тана Иванова Тодорова, Руси Сивенов Георгиев, 
Куна Иванова Христова, Георги Иванов Георгиев, 
Мария Иванова Шивачева, Пенчо Иванов Геор-
гиев, Иринка Комнева Бахчеванова и Николай 
Георгиев Бахчеванов, площ преди промяната: 
3210 кв. м, площ след промяната: 2908 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.36.5: 
пасище, собственост на Стоянка Георгиева Рай-
кова, площ преди промяната: 1444 кв. м, площ 
след промяната: 1319 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.36.6: 
пасище, собственост на Атанас Христов Караи-
лиев и Бойко Христов Караилиев, площ преди 
промяната: 2582 кв. м, площ след промяната: 
2377 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.36.7: 
пасище, собственост на Генчо Стойков Попов, 
Николай Стоянов Чанев, Дойка Стайкова Панчева, 
Ганка Стайкова Дражева, Гочо Павлов Иванов, 
Никола Павлов Панчев и Янка Петкова Гочева, 
площ преди промяната: 3233 кв. м, площ след 
промяната: 3008 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.36.8: па-
сище, собственост на Симеон Иванов Симеонов, 
Велика Симеонова Минчева, Радка Симеонова 
Колева, Петър Симеонов Симеонов и Добри Ива-
нов Симеонов, площ преди промяната: 3111 кв. м, 
площ след промяната: 2923 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.36.10: 
пасище, собственост на Пеньо Георгиев Пенев, 
Марийка Георгиева Славова, Наню Хубенов 
Делев, Еленка Панайотова Пенева, Тодор Пенев 
Фералиев, Янка Нанева Желева, Иванка Нанева 
Славова и Митра Нанева Ганева, площ преди 
промяната: 6763 кв. м, площ след промяната: 
6230 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.36.11: 
пасище, собственост на Георги Ташев Георгиев 
и Запрян Ташев Ташев, площ преди промяната: 
5004 кв. м, площ след промяната: 4593 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.36.12: 
пасище, собственост на Атанас Георгиев Димов, 
площ преди промяната: 2133 кв. м, площ след 
промяната: 1928 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.36.14: 
пасище, собственост на Станка Иванова Ганева, 
Васил Колев Василев, София Колева Колева, Таньо 
Георгиев Василев, Васил Георгиев Колев, Мария 
Цвяткова Апостолова, Диньо Колев Василев, Ди-
ньо Петков Василев, Васка Петкова Маринова и 
Николай Иванов Василев, площ преди промяната: 
5294 кв. м, площ след промяната: 5175 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.36.15: 
пасище, собственост на Станка Христова Янева, 
Анка Калчева Михова, Стоянка Калчева Неделче-
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ва, Деля Андонова Неделчева, Славка Андонова 
Драгиева, Димитра Димитрова Костадинова, 
Недка Йорданова Жекова, Станка Йорданова 
Найденова, Донка Димитрова Андонова, Бонка 
Христова Иванова, Жеко Йорданов Жеков, Радка 
Ангелова Жечева, Антон Тодоров Балев, Росен 
Ангелов Маджаров и Николай Тотев Балев, 
площ преди промяната: 10 111 кв. м, площ след 
промяната: 10 063 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.36.16: 
пасище, собственост на Христо Стоянов Димит-
ров, Димитър Стоянов Павлов, Никола Стоянов 
Павлов и Иванка Стоянова Минчева, площ преди 
промяната: 2961 кв. м, площ след промяната: 
2748 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.36.17: 
пасище, собственост на Желязко Атанасов Божи-
лов, Христина Атанасова Мазова и Яни Атанасов 
Николов, площ преди промяната: 2961 кв. м, площ 
след промяната: 2735 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.36.18: 
пасище, собственост на Стоян Желев Стоянов, 
Кръстинка Желева Радева и Иван Желев Петров, 
площ преди промяната: 2960 кв. м, площ след 
промяната: 2731 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.36.19: 
пасище, собственост на Атанас Атанасов Колев, 
площ преди промяната: 2156 кв. м, площ след 
промяната: 1921 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.36.20: 
пасище, собственост на Костадинка Атанасова 
Касидова, площ преди промяната: 2156 кв. м, 
площ след промяната: 1883 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.36.21: 
пасище, собственост на Атанас Колев Атанасов 
и Иван Колев Атанасов, площ преди промяната: 
2156 кв. м, площ след промяната: 1703 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.36.22: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Кметство с. Равнец – пътища и др., 
площ преди промяната: 4549 кв. м, площ след 
промяната: 4441 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.5.77: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Кметство с. Равнец – пътища и 
др., площ преди промяната: 602 кв. м, площ след 
промяната: 2988 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.5.106: 
нива, собственост на Иван Данев Иванов, площ 
преди промяната: 38 827 кв. м, площ след про-
мяната: 38 735 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.5.142: 
нива, собственост на Тодор Цвятков Петров, 
площ: 19 414 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.5.150: 
дере, собственост на Кметство с. Равнец – пътища 
и др., площ преди промяната: 24 347 кв. м, площ 
след промяната: 24 269 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.13.3: 
нива, собственост на Добри Тодоров Добрев, 
площ преди промяната: 19 956 кв. м, площ след 
промяната: 19 387 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.13.4: нива, 
собственост на „С.И.Г.“ – ООД, и Иван Димитров 
Ненов, площ преди промяната: 19 997 кв. м, площ 
след промяната: 19 056 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.13.5: 
нива, собственост на „Теневи“ – ООД, площ пре-
ди промяната: 3536 кв. м, площ след промяната: 
3401 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.13.7: 
нива, собственост на „Севан“ – ООД, и Матю 
Колев Стоянов, площ: 48 109 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.13.37: 
дере, собственост на Кметство с. Равнец – пътища 
и др., площ преди промяната: 23 652 кв. м, площ 
след промяната: 23 408 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.13.42: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Кметство с. Равнец – пътища и 
др., площ преди промяната: 6179 кв. м, площ след 
промяната: 6119 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.13.44: 
нива, собственост на Йосиф Желев Бояджиев, 
площ преди промяната: 19 998 кв. м, площ след 
промяната: 19 645 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.13.56: 
нива, собственост на „Севан“ – ООД, площ преди 
промяната: 6230 кв. м, площ след промяната: 
5114 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.13.57: 
нива, собственост на Тончо Димов Иванов, площ 
преди промяната: 6231 кв. м, площ след промя-
ната: 5499 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.13.58: 
нива, собственост на Калчо Димов Иванов, площ 
преди промяната: 6231 кв. м, площ след промя-
ната: 5512 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.46.9: 
пасище, собственост на Кметство с. Равнец, 
площ преди промяната: 885 кв. м, площ след 
промяната: 324 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.46.10: 
изоставена орна земя, собственост на Костадин 
Димитров Костадинов, площ преди промяната: 
1995 кв. м, площ след промяната: 1821 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.46.12: 
пасище, собственост на Кметство с. Равнец, 
площ преди промяната: 284 кв. м, площ след 
промяната: 263 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61145.46.17: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Кметство с. Равнец – пътища и 
др., площ преди промяната: 1446 кв. м, площ след 
промяната: 1454 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и 
кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 61145.9.219: 
площ: 3734 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Кметство с. Рав-
нец – пътища и др.;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.278: 
площ: 96 301 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост на БДЖ;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.281: 
площ: 23 681 кв. м, за друг вид водно течение, 
водна площ, съоръжение, собственост на Кметство 
с. Равнец – пътища и др.;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.283: 
площ: 1732 кв. м, за местен път, собственост на 
Кметство с. Равнец – пътища и др.;

поземлен имот с идентификатор 61145.9.290: 
площ: 33 146 кв. м, за път от републиканската 
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пътна мрежа, собственост на Кметство с. Рав-
нец – пътища и др.;

поземлен имот с идентификатор 61145.11.60: 
площ: 23 689 кв. м, за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на Кметство с. Рав-
нец – пътища и др.;

поземлен имот с идентификатор 61145.12.26: 
площ: 16 975 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост на БДЖ;

поземлен имот с идентификатор 61145.17.152: 
площ: 42 154 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост на БДЖ;

поземлен имот с идентификатор 61145.19.133: 
площ: 37 089 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост на БДЖ;

поземлен имот с идентификатор 61145.59.32: 
площ: 560 кв. м, друг вид поземлен имот без оп-
ределено стопанско предназначение, няма данни 
за собственост;

поземлен имот с идентификатор 61145.13.34: 
площ: 16 377 кв. м, за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на Кметство с. Рав-
нец – пътища и др.;

поземлен имот с идентификатор 61145.13.79: 
площ: 155 кв. м, друг вид поземлен имот без оп-
ределено стопанско предназначение, няма данни 
за собственост.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването є в „Държавен вестник“ по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имотите.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

6815

ЗАПОВЕД № КД-14-114 
от 2 септември 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления вх. № 09-55990-24.04.2020 г. 
и вх. № 09-57937-29.04.2020 г. от СГКК – Бургас, 
и приложените към тях документи и материали, 
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-
20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа-
ването и поддържането на кадастралната карта 
и кадастралните регистри, и за отстраняване на 
явна фактическа грешка одобрявам изменението в 
кадастралната карта и кадастралните регистри на:

I. С. Брястовец, EKATTE 06776, община Бургас, 
одобрени със Заповед № РД-18-253 от 24.08.2017 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по геоде-
зия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната 
карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 06776.3.70: 
площ: 10 570 кв. м, за местен път, собственост 
на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 06776.4.58: 
площ: 8709 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 06776.5.64: 
площ: 4509 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 06776.11.9: 
площ: 1128 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 06776.18.46: 
площ: 15 897 кв. м, за местен път, собственост на 
държавата чрез Министерството на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 06776.21.88: 
площ: 6680 кв. м, за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата чрез 
Министерството на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 06776.31.49: 
площ: 12 480 кв. м, за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата чрез 
Министерството на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 06776.36.68: 
площ: 24 880 кв. м, за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата чрез 
Министерството на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 06776.36.69: 
площ: 31 419 кв. м, пасище, общинска собстве-
ност – чл. 19, ал. 1;

поземлен имот с идентификатор 06776.36.70: 
площ: 7815 кв. м, пасище, общинска собстве-
ност – чл. 19, ал. 1;

поземлен имот с идентификатор 06776.36.71: 
площ: 43 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 06776.36.72: 
площ: 3957 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 06776.54.142: 
площ: 17 386 кв. м, пасище, собственост на Об-
щина Бургас;

поземлен имот с идентификатор 06776.55.145: 
площ: 13 620 кв. м, за местен път, собственост 
на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 06776.55.146: 
площ: 862 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 06776.56.81: 
площ: 9614 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 06776.72.49: 
площ: 465 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 06776.74.73: 
площ: 12 418 кв. м, за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата чрез 
Министерството на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 06776.300.42: 
площ: 14 522 кв. м, за местен път, собственост 
на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 06776.300.43: 
площ: 391 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Бургас.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в кадастралната карта и кадастралните 
регистри:

поземлен имот с идентификатор 06776.3.1: друг 
вид дървопроизводителна гора, собственост на 
държавата чрез Министерството на земеделието 
и храните, площ преди промяната: 88 146 кв. м, 
площ след промяната: 88 148 кв. м;



СТР.  90  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 82

поземлен имот с идентификатор 06776.3.17: 
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, 
площ преди промяната: 187 405 кв. м, площ след 
промяната: 185 708 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.3.18: 
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, 
площ преди промяната: 80 167 кв. м, площ след 
промяната: 79 476 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.3.41: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община с. Брястовец – остатъ-
чен – 2, площ преди промяната: 386 кв. м, площ 
след промяната: 380 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.3.60: друг 
вид дървопроизводителна гора, собственост на 
държавата чрез Министерството на земеделието 
и храните, площ преди промяната: 20 800 кв. м, 
площ след промяната: 19 739 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.3.62: друг 
вид дървопроизводителна гора, собственост на 
държавата чрез Министерството на земеделието 
и храните, площ преди промяната: 49 294 кв. м, 
площ след промяната: 46 763 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.4.21: 
дере, собственост на Община с. Брястовец – оста-
тъчен – 2, площ преди промяната: 116 335 кв. м, 
площ след промяната: 116 303 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.4.22: 
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, 
площ преди промяната: 39 221 кв. м, площ след 
промяната: 38 868 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.5.16: 
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, 
площ преди промяната: 456 480 кв. м, площ след 
промяната: 455 776 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.11.1: 
нива, собственост на Валентин Тодоров Вълков, 
Пейчо Видев Иванов и Анастасия Валентинова 
Вълкова, площ преди промяната: 5795 кв. м, площ 
след промяната: 5626 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.11.2: 
нива, собственост на Михаил Панайотов Щерев, 
площ преди промяната: 7861 кв. м, площ след 
промяната: 7833 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.11.5: 
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, 
площ преди промяната: 1152 кв. м, площ след 
промяната: 1008 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.11.7: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 1267 кв. м, площ след 
промяната: 1247 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.13.10: 
нива, собственост на Георги Рахнев Рахнев и Сава 
Панайотов Масларов, площ преди промяната: 
14 205 кв. м, площ след промяната: 13 876 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.13.16: 
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, 
площ преди промяната: 118 828 кв. м, площ след 
промяната: 118 132 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.18.3: 
нива, собственост на „Ветега“ – ООД, площ преди 
промяната: 48 197 кв. м, площ след промяната: 
47 729 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.18.8: 
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, 

площ преди промяната: 6227 кв. м, площ след 
промяната: 6032 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.18.9: 
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, 
площ преди промяната: 17 962 кв. м, площ след 
промяната: 13 746 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.18.25: 
дере, собственост на Община с. Брястовец – ос-
татъчен – 2, площ преди промяната: 14 341 кв. м, 
площ след промяната: 14 234 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.18.45: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 3071 кв. м, площ след 
промяната: 3019 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.19.11: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 4019 кв. м, площ след 
промяната: 4008 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.19.29: 
дере, собственост на Община с. Брястовец – ос-
татъчен – 2, площ преди промяната: 3531 кв. м, 
площ след промяната: 3371 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.21.86: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 7978 кв. м, площ след 
промяната: 8623 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.31.10: 
нива, собственост на Желю Атанасов Желев, 
площ: 10 998 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.31.11: 
нива, собственост на Неделчо Кунев Стойчев, 
площ преди промяната: 3388 кв. м, площ след 
промяната: 3314 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.31.14: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 1997 кв. м, площ след 
промяната: 1993 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.31.24: 
нива, собственост на Никола Зафиров Чернев, 
площ преди промяната: 2339 кв. м, площ след 
промяната: 2312 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.31.25: 
нива, собственост на Гина Кунчева Кирякова, 
Женя Кирякова Господинова и Антоанета Киря-
кова Стоянова, площ преди промяната: 4059 кв. м, 
площ след промяната: 4039 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.31.46: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 3259 кв. м, площ след 
промяната: 3263 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.31.47: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 2454 кв. м, площ след 
промяната: 730 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.32.31: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 2153 кв. м, площ след 
промяната: 1366 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.33.24: 
нива, собственост на Адем Алиосман Алиев, 
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площ преди промяната: 6499 кв. м, площ след 
промяната: 6500 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.33.25: 
овощна градина, собственост на Петко Димитров 
Димитров, площ преди промяната: 4998 кв. м, 
площ след промяната: 4964 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.33.26: 
овощна градина, собственост на Горана Янева 
Георгиева, площ преди промяната: 6499 кв. м, 
площ след промяната: 6471 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.33.27: 
овощна градина, собственост на Черню Русев 
Калушев, площ преди промяната: 2700 кв. м, 
площ след промяната: 2644 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.33.33: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 5802 кв. м, площ след 
промяната: 4809 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.34.5: 
нива, собственост на Недялка Димова Колева и 
Димчо Енев Димитров, площ преди промяната: 
4998 кв. м, площ след промяната: 4435 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.34.6: 
нива, собственост на Вълко Димитров Вълков, 
площ преди промяната: 1408 кв. м, площ след 
промяната: 1103 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.34.7: 
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, 
площ преди промяната: 4323 кв. м, площ след 
промяната: 3696 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.34.11: 
нива, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ 
преди промяната: 1000 кв. м, площ след промя-
ната: 914 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.34.32: 
дере, собственост на Община с. Брястовец – ос-
татъчен – 2, площ преди промяната: 39 073 кв. м, 
площ след промяната: 38 207 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.34.34: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 2564 кв. м, площ след 
промяната: 1660 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.35.53: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 5933 кв. м, площ след 
промяната: 5641 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.36.33: 
овощна градина, собственост на Ивайло Димов 
Кюркчиев, площ преди промяната: 4799 кв. м, 
площ след промяната: 4688 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.36.36: 
овощна градина, собственост на „Братя Томови 
2014“ – ООД, и Матей Кунев Стойчев, площ преди 
промяната: 11 499 кв. м, площ след промяната: 
11 352 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.36.38: 
овощна градина, собственост на Стефан Новаков 
Новаков, площ преди промяната: 8100 кв. м, площ 
след промяната: 8049 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.36.39: 
овощна градина, собственост на Христо Илиев 
Зафиров, Катя Гочева Минкова и Матко Костов 
Костов, площ преди промяната: 8123 кв. м, площ 
след промяната: 8056 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.36.53: 
овощна градина , собственост на „Златен 
клас“ – ООД, площ преди промяната: 4850 кв. м, 
площ след промяната: 4781 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.36.54: 
овощна градина , собственост на „Златен 
клас“ – ООД, площ преди промяната: 6349 кв. м, 
площ след промяната: 6270 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.36.57: 
овощна градина, собственост на Междин Мехмед 
Халил, площ преди промяната: 5499 кв. м, площ 
след промяната: 5465 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.36.58: 
овощна градина, собственост на Междин Мехмед 
Халил, площ преди промяната: 5499 кв. м, площ 
след промяната: 5445 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.36.59: 
овощна градина, собственост на Анастас Киря-
ков Киряков, площ преди промяната: 4800 кв. м, 
площ след промяната: 4744 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.36.60: 
овощна градина, собственост на „Хоум Енд 
Уей“ – ЕООД, площ преди промяната: 6299 кв. м, 
площ след промяната: 6163 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.36.61: 
овощна градина, собственост на „Имоти“ – ООД, 
площ преди промяната: 8896 кв. м, площ след 
промяната: 8895 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.39.45: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 5098 кв. м, площ след 
промяната: 5821 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.40.83: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 5374 кв. м, площ след 
промяната: 6027 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.41.43: 
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, 
площ преди промяната: 19 510 кв. м, площ след 
промяната: 19 549 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.41.44: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 2236 кв. м, площ след 
промяната: 2866 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.54.1: 
нива, собственост на Никола Георгиев Николов, 
площ преди промяната: 11 894 кв. м, площ след 
промяната: 10 726 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.54.2: 
нива, собственост на Руси Илиев Кунев, площ 
преди промяната: 13 898 кв. м, площ след про-
мяната: 13 310 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.54.6: 
пасище, собственост на Община с. Брястовец – ос-
татъчен – 2, площ преди промяната: 506 499 кв. м, 
площ след промяната: 502 670 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.54.52: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 2053 кв. м, площ след 
промяната: 2026 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.54.81: 
за местен път, собственост на Община с. Брясто-
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вец – остатъчен – 2, площ преди промяната: 
2114 кв. м, площ след промяната: 2096 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.55.2: 
нива, собственост на Панайот Янев Щерев, площ: 
17 997 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.55.3: 
нива, собственост на Васил Йорданов Димитров, 
Желязка Йорданова Стойчева и Мария Йорданова 
Пеева, площ преди промяната: 15 003 кв. м, площ 
след промяната: 14 736 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.55.4: 
нива, собственост на „Май Пропъртис“ – ЕООД, 
площ преди промяната: 14 994 кв. м, площ след 
промяната: 14 971 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.55.5: 
нива, собственост на Станка Атанасова Андонова, 
площ: 19 976 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.55.6: 
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, 
площ преди промяната: 4781 кв. м, площ след 
промяната: 4790 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.55.12: 
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, 
площ преди промяната: 273 244 кв. м, площ след 
промяната: 273 046 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.55.33: 
дере, собственост на Община с. Брястовец – ос-
татъчен – 2, площ преди промяната: 3631 кв. м, 
площ след промяната: 3841 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.56.57: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 15 528 кв. м, площ след 
промяната: 15 371 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.67.7: 
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, 
площ преди промяната: 96 998 кв. м, площ след 
промяната: 93 421 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.67.15: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 1888 кв. м, площ след 
промяната: 1860 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.67.16: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 5654 кв. м, площ след 
промяната: 5651 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.68.12: 
нива, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ 
преди промяната: 7278 кв. м, площ след промя-
ната: 7269 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.68.17: 
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, 
площ преди промяната: 324 664 кв. м, площ след 
промяната: 323 770 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.71.20: 
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, 
площ преди промяната: 141 921 кв. м, площ след 
промяната: 141 563 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.72.48: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 15 426 кв. м, площ след 
промяната: 15 432 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.73.8: 
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, 

площ преди промяната: 36 095 кв. м, площ след 
промяната: 36 862 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.74.4: 
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, 
площ преди промяната: 13 040 кв. м, площ след 
промяната: 12 881 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.74.5: 
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, 
площ преди промяната: 29 462 кв. м, площ след 
промяната: 28 994 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.74.47: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 6915 кв. м, площ след 
промяната: 6920 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.74.71: 
дере, собственост на Община с. Брястовец – ос-
татъчен – 2, площ преди промяната: 4272 кв. м, 
площ след промяната: 4399 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.74.72: 
дере, собственост на Община с. Брястовец – ос-
татъчен – 2, площ преди промяната: 3587 кв. м, 
площ след промяната: 3572 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.75.4: 
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, 
площ преди промяната: 18 266 кв. м, площ след 
промяната: 17 011 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.76.3: 
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, 
площ преди промяната: 67 061 кв. м, площ след 
промяната: 66 506 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.76.4: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 3606 кв. м, площ след 
промяната: 3568 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.76.26: 
дере, собственост на Община с. Брястовец – ос-
татъчен – 2, площ преди промяната: 5471 кв. м, 
площ след промяната: 5259 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.76.27: 
дере, собственост на Община с. Брястовец – ос-
татъчен – 2, площ преди промяната: 4016 кв. м, 
площ след промяната: 3784 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.100.4: 
изоставена орна земя, собственост на Василка Ди-
митрова Желязкова, Янка Димитрова Атанасова, 
Гиргина Демирова Върбанова, Мария Демирева 
Христова, Тодорка Тодорова Атанасова и Мит-
ко Тодоров Димитров, площ преди промяната: 
25 875 кв. м, площ след промяната: 24 752 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.100.5: 
нива, собственост на Щерион Андонов Щерионов, 
площ преди промяната: 11 198 кв. м, площ след 
промяната: 10 556 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.100.6: 
нива, собственост на Паскал Стоянов Пантов и 
Койна Динева Новакова, площ преди промяната: 
64 990 кв. м, площ след промяната: 64 057 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.100.42: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 1487 кв. м, площ след 
промяната: 1454 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.100.43: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
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площ преди промяната: 8992 кв. м, площ след 
промяната: 8984 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.116.5: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 2988 кв. м, площ след 
промяната: 2972 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.116.8: 
изоставена орна земя, собственост на Община 
Бургас, площ преди промяната: 14 073 кв. м, площ 
след промяната: 12 529 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.116.9: 
изоставена орна земя, собственост на Община 
Бургас, площ преди промяната: 9237 кв. м, площ 
след промяната: 9229 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.116.10: 
изоставена орна земя, общинска собстве-
ност – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 
5040 кв. м, площ след промяната: 4467 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.200.12: 
нива, собственост на Иванка Николова Рашкова, 
Яни Янков Костов, Димо Янков Зафиров, Кераца 
Янкова Иванова, Костадинка Янкова Киряко-
ва и Кортезка Николова Златева, площ преди 
промяната: 25 795 кв. м, площ след промяната: 
25 727 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.200.13: 
нива, собственост на „Златен клас“ – ООД, Коста 
Щерионов Янков и Щерион Костов Войводов, 
площ преди промяната: 19 398 кв. м, площ след 
промяната: 18 864 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.200.15: 
нива, собственост на Тодор Крумов Стоянов, 
площ преди промяната: 7949 кв. м, площ след 
промяната: 7630 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.200.16: 
нива, собственост на Тодор Крумов Стоянов, 
площ преди промяната: 7949 кв. м, площ след 
промяната: 7447 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.200.29: 
пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, 
площ преди промяната: 35 831 кв. м, площ след 
промяната: 34 784 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.200.31: 
дере, собственост на Община с. Брястовец – ос-
татъчен – 2, площ преди промяната: 3491 кв. м, 
площ след промяната: 3476 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.200.44: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 11 854 кв. м, площ след 
промяната: 11 836 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.300.9: 
изоставена орна земя, собственост на Никулка 
Кирилова Новакова, Щерени Кирилова Дими-
трова и Георги Кирилов Димитров, площ преди 
промяната: 20 846 кв. м, площ след промяната: 
20 132 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.300.10: 
изоставена орна земя, собственост на Димитър 
Панайотов Панайотов, Калудка Панайотова Ще-
рионова, Анастас Панайотов Панайотов, Стоянка 
Желязкова Финкина и Анастасия Желязкова 
Димова, площ преди промяната: 18 098 кв. м, 
площ след промяната: 17 488 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.300.11: 
изоставена орна земя, собственост на Димитър 

Панайотов Панайотов, Калудка Панайотова Ще-
рионова, Анастас Панайотов Панайотов, Стоянка 
Желязкова Финкина и Анастасия Желязкова 
Димова, площ преди промяната: 15 780 кв. м, 
площ след промяната: 15 088 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.300.12: 
изоставена орна земя, собственост на Здравко Ан-
гелов Златев, площ преди промяната: 23 994 кв. м, 
площ след промяната: 23 532 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.300.16: 
нива, собственост на Димка Йорданова Танева, 
Катерина Великова Димова, Сколинка Великова 
Николова, Таньо Йорданов Маринов и Архип 
Йорданов Танев, площ: 36 942 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.300.40: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 13 521 кв. м, площ след 
промяната: 13 464 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06776.500.11: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община с. Брястовец – остатъчен – 2, 
площ преди промяната: 1900 кв. м, площ след 
промяната: 1925 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и 
кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 06776.3.14: 
площ: 5368 кв. м, за местен път, собственост на 
Община с. Брястовец – остатъчен – 2;

поземлен имот с идентификатор 06776.4.23: 
площ: 5573 кв. м, за местен път, собственост на 
Община с. Брястовец – остатъчен – 2;

поземлен имот с идентификатор 06776.5.19: 
площ: 3053 кв. м, за местен път, собственост на 
Община с. Брястовец – остатъчен – 2;

поземлен имот с идентификатор 06776.11.8: 
площ: 767 кв. м, за местен път, собственост на 
Община с. Брястовец – остатъчен – 2;

поземлен имот с идентификатор 06776.18.18: 
площ: 12 436 кв. м, за местен път, собственост 
на Община с. Брястовец – остатъчен – 2;

поземлен имот с идентификатор 06776.21.87: 
площ: 6248 кв. м, за местен път, собственост на 
Община с. Брястовец – остатъчен – 2;

поземлен имот с идентификатор 06776.31.48: 
площ: 9682 кв. м, за местен път, собственост на 
Община с. Брястовец – остатъчен – 2;

поземлен имот с идентификатор 06776.36.63: 
площ: 43 834 кв. м, пасище, общинска собстве-
ност – чл. 19, ал. 1;

поземлен имот с идентификатор 06776.36.66: 
площ: 6290 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община с. Брясто-
вец – остатъчен – 2;

поземлен имот с идентификатор 06776.36.67: 
площ: 19 079 кв. м, за местен път, собственост 
на Община с. Брястовец – остатъчен – 2;

поземлен имот с идентификатор 06776.54.8: 
площ: 10 830 кв. м, за местен път, собственост 
на Община с. Брястовец – остатъчен – 2;

поземлен имот с идентификатор 06776.55.16: 
площ: 8864 кв. м, за местен път, собственост на 
Община с. Брястовец – остатъчен – 2;

поземлен имот с идентификатор 06776.56.80: 
площ: 5718 кв. м, за местен път, собственост на 
Община с. Брястовец – остатъчен – 2;
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поземлен имот с идентификатор 06776.74.7: 
площ: 8748 кв. м, за местен път, собственост на 
Община с. Брястовец – остатъчен – 2;

поземлен имот с идентификатор 06776.300.41: 
площ: 8854 кв. м, за местен път, собственост на 
Община с. Брястовец – остатъчен – 2.

II. С. Драганово, EKATTE 23090, община 
Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-167 от 
4.08.2017 г. на изпълнителния директор на Аген-
цията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната 
карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 23090.24.104: 
площ: 625 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Бургас.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в кадастралната карта и кадастралните 
регистри:

поземлен имот с идентификатор 23090.24.64: 
дере, собственост на Община Бургас, км. Дра-
ганово – остатъчен, площ преди промяната: 
23 162 кв. м, площ след промяната: 23 143 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и 
кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 23090.24.102: 
площ: 606 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Бургас, км. Драганово – остатъчен.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването є в „Държавен вестник“ по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имотите.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

6816

ЗАПОВЕД № КД-14-115 
от 4 септември 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във 
връзка със заявление вх. № 09-55775-23.04.2020 г. 
от СГКК – Софийска област, и приложените към 
него документи и материали, определени по чл. 58 
и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ 
за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
и за отстраняване на явна фактическа грешка 
одобрявам изменението в кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Антон, EKATTE 
00504, община Антон, одобрени със Заповед 
№ РД-18-54 от 21.06.2016 г. на изпълнителния 
директор на Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната 
карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 00504.111.73: 
площ: 14 809 кв. м, за път от републиканската 
пътна мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 00504.112.9: 
площ: 492 кв. м, за местен път, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 00504.122.47: 
площ: 114 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 00504.122.65: 
площ: 58 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 00504.136.108: 
площ: 330 кв. м, ливада, няма данни за собстве-
ност;

поземлен имот с идентификатор 00504.136.109: 
площ: 180 кв. м, ливада, няма данни за собстве-
ност;

поземлен имот с идентификатор 00504.136.110: 
площ: 62 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 00504.137.35: 
площ: 5897 кв. м, ливада, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 00504.137.36: 
площ: 1126 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 00504.137.37: 
площ: 421 кв. м, дере, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 00504.137.38: 
площ: 724 кв. м, пасище, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 00504.137.39: 
площ: 1044 кв. м, пасище, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 00504.137.49: 
площ: 568 кв. м, ливада, няма данни за собстве-
ност;

поземлен имот с идентификатор 00504.137.50: 
площ: 385 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 00504.139.83: 
площ: 942 кв. м, дере, собственост на Община 
Антон;

поземлен имот с идентификатор 00504.139.84: 
площ: 1068 кв. м, дере, собственост на Община 
Антон;

поземлен имот с идентификатор 00504.139.85: 
площ: 433 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в кадастралната карта и кадастралните 
регистри:

поземлен имот с идентификатор 00504.110.24: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Антон, площ преди промя-
ната: 112 кв. м, площ след промяната: 113 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.110.25: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 156 кв. м, площ след промяната: 159 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.110.26: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1801 кв. м, площ след промяната: 1785 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.110.28: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Антон, площ преди промяната: 
2136 кв. м, площ след промяната: 2138 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.110.29: 
за друг вид производствен, складов обект, соб-
ственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 
5285 кв. м, площ след промяната: 5308 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.110.46: 
нива, собственост на Стоян Луков Джунаков, 
площ преди промяната: 2936 кв. м, площ след 
промяната: 2939 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 00504.110.53: 
дере, собственост на Община Антон, площ: 
8762 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.111.34: 
нива, собственост на Петър Николов Велков, 
площ преди промяната: 1186 кв. м, площ след 
промяната: 1178 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.112.1: 
за друг вид производствен, складов обект, соб-
ственост на „Росс Ив Инженеринг“ – ЕООД, 
площ преди промяната: 6693 кв. м, площ след 
промяната: 6673 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.112.3: 
за друг вид производствен, складов обект, соб-
ственост на „Автомагистрали Хемус“ – АД, 
площ преди промяната: 20 346 кв. м, площ след 
промяната: 20 194 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.112.6: за 
друг вид производствен, складов обект, собстве-
ност на Община Антон, площ преди промяната: 
13 159 кв. м, площ след промяната: 12 953 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.122.21: 
дере, собственост на Община Антон, площ преди 
промяната: 3512 кв. м, площ след промяната: 
3466 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.122.22: 
ливада, собственост на Община Антон, площ 
преди промяната: 998 кв. м, площ след промя-
ната: 962 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.122.23: 
ливада, собственост на Константин Ангелов Ни-
колов, площ преди промяната: 2344 кв. м, площ 
след промяната: 2299 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.122.28: 
нива, собственост на Стоян Вълков Стоянов, 
площ преди промяната: 3247 кв. м, площ след 
промяната: 3178 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.122.29: 
нива, собственост на Тодор Димитров Додеков, 
площ преди промяната: 1580 кв. м, площ след 
промяната: 1549 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.122.30: 
ливада, собственост на Стойно Драганов Гарчев, 
площ преди промяната: 1139 кв. м, площ след 
промяната: 1113 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.122.31: 
ливада, собственост на Йордан Николов Джу-
наков, площ преди промяната: 2560 кв. м, площ 
след промяната: 2486 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.122.32: 
нива, собственост на Радко Петров Георгиев, 
площ преди промяната: 1548 кв. м, площ след 
промяната: 1519 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.122.33: 
ливада, собственост на Тодор Георгиев Дойчев, 
площ преди промяната: 2177 кв. м, площ след 
промяната: 2173 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.122.34: 
ливада, собственост на Димитър Ненов Ватахов, 
площ преди промяната: 2303 кв. м, площ след 
промяната: 2282 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.122.35: 
ливада, собственост на Никола Н. Ватахов и 
Христина Ватахова, площ преди промяната: 
2069 кв. м, площ след промяната: 2054 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.122.36: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 670 кв. м, площ след промяната: 654 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.122.37: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 6425 кв. м, площ след промяната: 6446 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.122.38: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 736 кв. м, площ след промяната: 686 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.122.43: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата, площ преди промяната: 565 кв. м, 
площ след промяната: 614 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.122.44: 
ливада, собственост на Стойно Драганов Гарчев, 
площ преди промяната: 1009 кв. м, площ след 
промяната: 985 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.123.1: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 848 кв. м, площ след промяната: 782 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.123.2: 
ливада, собственост на Нешо Филчев Нешев, 
площ преди промяната: 6034 кв. м, площ след 
промяната: 5861 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.123.36: 
нива, собственост на Нона Панчева Стоянова, 
площ преди промяната: 960 кв. м, площ след 
промяната: 928 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.123.44: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Антон, площ преди промя-
ната: 800 кв. м, площ след промяната: 785 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.123.45: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Антон, площ преди промяната: 377 кв. м, 
площ след промяната: 375 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.123.47: 
нива, собственост на Иван Лазаров Димитров, 
площ преди промяната: 300 кв. м, площ след 
промяната: 220 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.133.2: 
нива, собственост на Тото Димитров Тотов, 
площ преди промяната: 3373 кв. м, площ след 
промяната: 3313 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.133.3: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 358 кв. м, площ след промяната: 349 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.133.7: 
нива, собственост на Стойчо Иванов Минков, 
площ преди промяната: 1997 кв. м, площ след 
промяната: 1980 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.133.71: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата, площ преди промяната: 6743 кв. м, 
площ след промяната: 6754 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.133.77: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Антон, площ преди промяната: 
1455 кв. м, площ след промяната: 1415 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.136.2: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 8588 кв. м, площ след промяната: 
8230 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.136.3: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Антон, площ преди промяната: 
405 кв. м, площ след промяната: 373 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 00504.136.4: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 3334 кв. м, площ след промяната: 3102 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.136.5: 
за животновъдна ферма, собственост на Рад-
ко Петров Георгиев, площ преди промяната: 
1299 кв. м, площ след промяната: 1273 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.136.7: 
за местен път, собственост на Община Антон, 
площ: 1757 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.136.17: 
ливада, собственост на Иван Захариев Гостев, 
площ преди промяната: 4132 кв. м, площ след 
промяната: 4109 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.136.22: 
ливада, собственост на Костадин Панчев Белкин, 
площ преди промяната: 4794 кв. м, площ след 
промяната: 4782 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.136.23: 
ливада, собственост на Иван Христов Генков, 
площ преди промяната: 365 кв. м, площ след 
промяната: 350 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.136.24: 
дере, собственост на Община Антон, площ преди 
промяната: 8654 кв. м, площ след промяната: 
8407 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.136.36: 
за стопански двор, собственост на Мария Радева 
Симова, площ преди промяната: 477 кв. м, площ 
след промяната: 473 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.136.102: 
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ, 
площ преди промяната: 38 938 кв. м, площ след 
промяната: 38 814 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.137.14: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Антон, площ преди промяната: 
600 кв. м, площ след промяната: 597 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.137.17: 
ливада, собственост на Цончо Николов Цончев, 
площ преди промяната: 4398 кв. м, площ след 
промяната: 4259 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.137.18: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Антон, площ преди промяната: 
1421 кв. м, площ след промяната: 1420 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.137.21: 
нива, собственост на Анка Петкова Христова, 
площ преди промяната: 1301 кв. м, площ след 
промяната: 1286 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.137.22: 
ливада, собственост на Цончо Николов Цончев, 
площ преди промяната: 12 140 кв. м, площ след 
промяната: 12 063 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.137.25: 
ливада, собственост на Никола Георгиев Ненчев, 
площ преди промяната: 973 кв. м, площ след 
промяната: 904 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.137.27: 
ливада, собственост на Ненчо Нестеров Апос-
толов, площ преди промяната: 2662 кв. м, площ 
след промяната: 2580 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.137.29: 
ливада, собственост на Дончо Николов Стаменов, 
площ преди промяната: 2568 кв. м, площ след 
промяната: 2506 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.137.30: 
дере, собственост на Община Антон, площ преди 
промяната: 2062 кв. м, площ след промяната: 
2038 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.137.31: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антон, площ: 93 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.137.34: 
ливада, собственост на Ненка Георгиева Вельова, 
площ преди промяната: 1300 кв. м, площ след 
промяната: 1282 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.139.13: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 10 566 кв. м, площ след промяната: 
11 103 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.139.15: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1778 кв. м, площ след промяната: 1867 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.139.16: 
ливада, собственост на Тодор Георгиев Куртов, 
площ преди промяната: 2731 кв. м, площ след 
промяната: 2744 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.139.59: 
дере, собственост на Община Антон, площ преди 
промяната: 7723 кв. м, площ след промяната: 
7725 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00504.139.76: 
за местен път, собственост на Община Антон, 
площ преди промяната: 9140 кв. м, площ след 
промяната: 5029 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и 
кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 00504.111.21: 
площ: 20 318 кв. м, за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 00504.112.2: 
площ: 757 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Антон;

поземлен имот с идентификатор 00504.139.41: 
площ: 12 425 кв. м, за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 00504.139.55: 
площ: 3156 кв. м, дере, собственост на Община 
Антон;

поземлен имот с идентификатор 00504.139.56: 
площ: 3147 кв. м, ливада, собственост на Григора 
Димова Николова и Димитър Стефанов Николов;

поземлен имот с идентификатор 00504.139.57: 
площ: 1977 кв. м, за друг вид производствен, 
складов обект, собственост на застроено извън 
рег. – Община Антон;

поземлен имот с идентификатор 00504.139.60: 
площ: 18 522 кв. м, за друг обществен обект, ком-
плекс, собственост на с. Антон – населено място;

поземлен имот с идентификатор 00504.139.62: 
площ: 3352 кв. м, за друг обществен обект, ком-
плекс, собственост на с. Антон – населено място.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването є в „Държавен вестник“ по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имотите.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

6817
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 307  
от 27 август 2020 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, 
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, 
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 във връзка 
с ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое Решение № 226 от 
25.06.2020 г. (ДВ, бр. 60 от 2020 г.) Общинският 
съвет – Велико Търново, реши:

1. Приема анализ на правното състояние и 
начална цена в размер 20 800 лв., в която не 
е включена стойността на дължимия ДДС, за 
продажба на общински нежилищен имот със 
стопанско предназначение, представляващ: „Уре-
гулиран поземлен имот III – „за обществено и 
делово обслужване“, от кв. 1 по ПУП на с. Никюп, 
заедно с построената в него сграда (бивша дет-
ска градина)“ – собственост на Община Велико 
Търново. Сделката се облага частично с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочения 
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване 
при стъпка на наддаване в размер 1050 лв.

3. Търгът да се проведе при следните усло-
вия: дата на търга – на 21-вия ден след датата 
на обнародване на това решение в „Държавен 
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада 
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия 
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.; 
място на търга – стая 419 в сградата на Община 
Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и до-
говор за продажба за обекта. Определя цена за 
продажба на комплект тръжна документация 
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната 
документация да се заплаща по сметка № BG 95 
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция 
за приватизация (ОбАП) при „Общинска бан-
ка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB 
BGSF. Тръжната документация да се получава 
след представяне в ОбАП на документ за извър-
шено плащане – стая 419 в сградата на Община 
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. 
на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите 
да внесат депозит в размер 6240 лв. Депозитът да 
бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, 
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключ-
ването на договор за продажба да се извърши 
в 30-дневен срок от датата на заповедта за оп-
ределяне на купувач. Дължимата сума заедно 
с начисления ДДС и представляваща разлика 
между договорената цена и внесения депозит 
да се заплати в български левове по сметка 
№ BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при 
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търно-
во, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни 
средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане 
при следните условия: начална вноска – не по-
малка от 30 на сто от достигнатата на търга 
продажна цена (без ДДС) заедно с целия раз-
мер на дължимия ДДС; срок за издължаване 

на остатъка от продажната цена – до 12 месеца 
считано от датата на сключване на договора, на 
равни вноски, всяка от които е дължима през не 
повече от шест месеца считано от предходната 
вноска по разсроченото плащане.

7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден 
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга, 
като в случай че този ден съвпада с неработен 
ден, срокът изтича в последния работен ден, 
предхождащ датата на търга. 

8. Документи за участие в търга се подават в стая 
419 в сградата на Община Велико Търново – всеки 
работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата 
на търга, като в случай че този ден съвпада с не-
работен ден, срокът изтича в последния работен 
ден, предхождащ датата на търга.

9. Възлага на ОбАП да организира привати-
зационната сделка за обекта по установения от 
закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи повторен търг 
да се проведе 14 дни след датата на търга при 
същите условия, като в случай че така определе-
ният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се 
проведе в първия следващ работен ден. 

11. В случай на неявяване на купувачи и за 
обявения повторен търг да се проведат последва-
щи поредни търгове на 28-ия ден след обявената 
дата за съответния повторен търг при условията 
на настоящото решение, като в случай че така 
определеният ден съвпада с неработен ден, тър-
гът се провежда в първия следващ работен ден.

Председател: 
В. Спирдонов

6865

РЕШЕНИЕ № 308  
от 27 август 2020 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, 
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, 
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 във връзка 
с ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое Решение № 227 от 
25.06.2020 г. (ДВ, бр. 60 от 2020 г.) Общинският 
съвет – Велико Търново, реши:

1. Приема анализ на правното състояние и 
начална цена в размер 42 000 лв., в която не 
е включена стойността на дължимия ДДС, за 
продажба на общински нежилищен имот със 
стопанско предназначение, представляващ: 
„Урегулиран поземлен имот I – „за обществено 
и делово обслужване“, от кв. 1 по ПУП на с. Ни-
кюп, заедно с построената в него сграда (бивше 
училище)“– собственост на Община Велико 
Търново. Сделката се облага частично с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочения 
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване 
при стъпка на наддаване в размер 2100 лв.

3. Търгът да се проведе при следните усло-
вия: дата на търга – на 21-вия ден след датата 
на обнародване на това решение в „Държавен 
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада 
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия 
следващ работен ден; начало на търга – 14,30 ч.; 
място на търга – стая 419 в сградата на Община 
Велико Търново.
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4. Утвърждава тръжна документация и до-
говор за продажба за обекта. Определя цена за 
продажба на комплект тръжна документация 
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната 
документация да се заплаща по сметка № BG 95 
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция 
за приватизация (ОбАП) при „Общинска бан-
ка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB 
BGSF. Тръжната документация да се получава 
след представяне в ОбАП на документ за извър-
шено плащане – стая 419 в сградата на Община 
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на 
деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите 
да внесат депозит в размер 12 600 лв. Депозитът 
да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, 
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключ-
ването на договор за продажба да се извърши 
в 30-дневен срок от датата на заповедта за оп-
ределяне на купувач. Дължимата сума заедно 
с начисления ДДС и представляваща разлика 
между договорената цена и внесения депозит да 
се заплати в български левове по сметка № BG95 
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общин-
ска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код 
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не 
се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при 
следните условия: начална вноска – не по-малка 
от 30 на сто от достигнатата на търга продажна 
цена (без ДДС) заедно с целия размер на дъл-
жимия ДДС; срок за издължаване на остатъка 
от продажната цена – до 24 месеца считано от 
датата на сключване на договора, на равни внос-
ки, всяка от които е дължима през не повече от 
шест месеца считано от предходната вноска по 
разсроченото плащане.

7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден 
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга, 
като в случай че този ден съвпада с неработен 
ден, срокът изтича в последния работен ден, 
предхождащ датата на търга. 

8. Документи за участие в търга се подават 
в стая 419 в сградата на Община Велико Тър-
ново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня, 
предхождащ датата на търга, като в случай че 
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича 
в последния работен ден, предхождащ датата на 
търга.

9. Възлага на ОбАП да организира привати-
зационната сделка за обекта по установения от 
закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи повторен търг 
да се проведе 14 дни след датата на търга при 
същите условия, като в случай че така определе-
ният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се 
проведе в първия следващ работен ден. 

11. В случай на неявяване на купувачи и за 
обявения повторен търг да се проведат последва-
щи поредни търгове на 28-ия ден след обявената 
дата за съответния повторен търг при условията 
на настоящото решение, като в случай че така 
определеният ден съвпада с неработен ден, тър-
гът се провежда в първия следващ работен ден.

Председател: 
В. Спирдонов

6866

РЕШЕНИЕ № 311 
от 27 август 2020 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, 
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл. 21, 
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 във връзка 
с ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 7 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое Решение № 1251 
от 25.10.2018 г. (ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Общинският 
съвет – Велико Търново, реши:

1. Да се проведе публично оповестен кон-
курс на един етап за продажба на общински 
нежилищeн имот със стопанско предназначение, 
представляващ: „Дворно място, за което е от-
реден УПИ I – „за основно училище“, от кв. 25 
по плана на с. Присово, заедно с построена в 
него сграда (бивше училище)“ – собственост на 
Община Велико Търново, при минимална кон-
курсна цена за обекта 404 800 лв., в която сума 
не е включена стойността на дължимия ДДС 
(сделката се облага частично с ДДС), от която: 
стойността на сградите и прилежащия към тях 
терен е в размер 359 238,82 лв., а стойността 
на урегулирания поземлен имот (намалена със 
стойността на прилежащия към сградите терен) 
е в размер 45 561,18 лв.

2. Като участници в процедурата по т. 1 не 
се допускат:

2.1. Обединения, които не са юридически лица.
2.2. Юридически лица, които са обявени в 

несъстоятелност или са в производство по несъс-
тоятелност, или са в процедура по ликвидация, 
или са сключили извънсъдебно споразумение с 
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търгов-
ския закон, или са преустановили дейността си.

2.3. Лица, които имат задължения за данъци и 
задължителни осигурителни вноски по смисъла 
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс и за лихвите по тях към дър-
жавата и/или към Община Велико Търново, и/или 
към общината по постоянния адрес/седалището 
на участника, или аналогични задължения съ-
гласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, доказани с влязъл в сила 
акт на компетентен орган.

3. Приема конкурсна документация, проект 
на договор и утвърждава следните условия към 
участниците в конкурса:

3.1. Обектът да бъде използван за социални 
услуги за срок не по-малък от 10 години считано 
от датата на издаване на разрешение за ползване, 
като с приоритет е предоставяне и извършване 
на социалната услуга „Дом за стари хора“.

3.2. Да представи бизнес план за преустройство 
и срок за въвеждане в експлоатация на обекта 
считано от датата на подписване на договора; 
в бизнес плана да се посочат размерът, видът и 
срокът за изпълнение на инвестициите, както 
и работните места, които ще бъдат разкрити, и 
срок, за който ще бъдат поддържани. Предло-
женията на спечелилия конкурса участник да се 
включат в договора за продажба като задължение 
на купувача.

3.3. Да поеме задължение, че няма да отчуж-
дава под каквато и да е форма собствеността 
на обекта за срока на изпълнение на поетите 
съгласно представения бизнес план ангажименти. 

3.4. Да декларира съгласие по реда на чл. 34а 
от ЗПСК за налагане на обезпечение – законна 
ипотека върху обекта за приватизация, с която се 
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обезпечава изпълнението на поетите с привати-
зационния договор задължения, вкл. и плащането 
на договорените неустойки.

3.5. В 20-дневен срок от датата на връчване на 
заповедта на кмета на община Велико Търново за 
определяне на купувач да представи на продавача 
декларация за произхода на средствата по реда 
на чл. 7, ал. 3 и 4 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, отговаряща на 
всички изисквания на наредбата, издадена на 
основание чл. 7, ал. 4 от същия закон.

3.6. Обстоятелствата по т. 2.2 от настоящото 
решение се установяват с удостоверения, издадени 
от съответния окръжен съд по седалището на 
юридическото лице; чрез справка за вписаните 
обстоятелства и за обявените актове за юриди-
ческите лица в търговския регистър и регистъра 
на юридическите лица с нестопанска цел или 
документ от съответния орган за установяване на 
тези обстоятелства съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен – пред-
ставен в официално заверен превод.

3.7. Обстоятелствата по т. 2.3 от настоящото 
решение се установяват с удостоверения, издадени 
от съответната ТД на НАП по постоянния адрес/
седалището на участника, от Община Велико 
Търново и от съответната община по постоянния 
адрес/седалището на участника, от съответния 
орган за установяване на тези задължения съ-
гласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен – представен в официално 
заверен превод. 

4. Определя цена за продажба на конкурсната 
документация в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на 
конкурсната документация се заплаща по сметка 
№ BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската 
агенция за приватизация (ОбАП) при „Общин-
ска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код 
SOMB BGSF. Конкурсната документация да се 
получава след представяне в ОбАП на документ 
за извършено плащане – стая 419 в сградата на 
Община Велико Търново. Закупилите докумен-
тация получават сертификат за регистрация.

5. Определя депозит за участие в конкурса в 
размер 121 440 лв., който следва да бъде внесен 
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на 
ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико 
Търново, BIC код SOMB BGSF.

6. Определя срокове и място за участие в 
конкурса: а) закупуване на документация, разяс-
нения по процедурата и разрешение за оглед на 
обекта от ОбАП – стая 419 в сградата на Об-
щина Велико Търново – краен срок 21 дни след 
обнародване на това решение в „Държавен вест-
ник“, като в случай че така определеният краен 
срок съвпада с неработен ден, срокът изтича в 
последния работен ден, предхождащ тази дата; 
б) внасяне на депозит за участие по указания в 
предходната точка ред – краен срок до 16 ч. на 
деня, предхождащ деня за подаване на оферти; в) 
подаване на оферти в ОбАП – стая 419 в сградата 
на Община Велико Търново – краен срок 28 дни 
след обнародване на това решение в „Държавен 
вестник“, като в случай че така определеният 
краен срок съвпада с неработен ден, срокът из-
тича в последния работен ден, предхождащ тази 
дата; г) в случай че няма кандидати за участие 
или има подадена само една оферта, посочените 
срокове се удължават с 14 дни; д) действия по 

спазване на определените срокове се извършват 
само в работни дни и в работното време на 
Община Велико Търново – сутрин от 8,30 ч. до 
12 ч. и след обяд от 13 ч. до 17 ч.

7. Участниците в конкурса изготвят офертите 
си в съответствие с конкурсната документация, 
определените с това решение ред, срокове и 
дадените им указания. Офертите заедно с при-
дружаващите ги документи се подават лично 
от кандидатите за участие или чрез нотариално 
упълномощени от тях лица. Документи, внесени 
от неупълномощени лица или представени чрез 
пощенски и куриерски услуги или по друг начин, 
не се разглеждат.

8. Заплащането на договорената цена и сключ-
ването на договор за продажба на обекта да се 
извърши в 30-дневен срок от датата на влизане 
в сила на решението за определяне на купувач. 
Дължимата сума заедно с начисления ДДС и 
представляваща разлика между договорената 
цена и внесения депозит се заплаща в български 
левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 
00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон 
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични 
платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при 
следните условия: начална вноска – не по-малка от 
30 на сто от предложената от определения купувач 
продажна цена (без ДДС); срок за издължаване 
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца 
считано от датата на сключване на договора, на 
равни вноски, всяка от които е дължима през не 
повече от шест месеца считано от предходната 
вноска по разсроченото плащане; при издължа-
ването на началната вноска купувачът заплаща и 
пълния размер на дължимия ДДС; собствеността 
на имота се прехвърля на купувача с подписването 
на договора, като за периода до окончателното 
изплащане на определената цена имотът се ипо-
текира в полза на продавача.

9. В случай на отказ на участника, спечелил 
конкурса, да извърши заплащане и да подпише 
договор в 30-дневен срок от обявяването му за 
спечелил конкурса, внесеният от него депозит 
не се възстановява. Депозитите на останалите 
участници се възстановяват в 5-дневен срок след 
изтичане на срока за обжалване.

10. Възлага на ОбАП да организира прива-
тизационната сделка за обекта по установения 
от закона ред, методиката за подготовка на при-
ватизационни сделки, провеждане на публични 
търгове и конкурси, сключване на приватизаци-
онни сделки и следприватизационен контрол в 
Община Велико Търново, приета от Общинския 
съвет – Велико Търново, и това решение на об-
щинския съвет.

Председател: 
В. Спирдонов

6867

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

РЕШЕНИЕ № 177 
от 27 август 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Ловеч, 
реши:
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54. – Министърът на енергетиката на основа-
ние постъпило заявление за търсене и проучване 
на подземни богатства и във връзка с чл. 39, 
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства 
(ЗПБ) и § 88 от ПЗРЗИДЗПБ (ДВ, бр. 79 от 
2020 г.) Министерството на енергетиката открива 
производство по предоставяне на разрешение 
за търсене и проучване на подземни богатства 
по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните бо-
гатства – метални полезни изкопаеми, в площ 
„Крумовица“, разположена на територията на 
община Крумовград, област Кърджали, и описана 
със следните координати в Координатна система 
БГС 2005, зона 35:

№ Х (m) Y (m)

1. 4592812.22 382434.25

2. 4593000.34 382716.31

3. 4593352.96 382751.69

4. 4593979.05 384761.15

5. 4594943.52 384390.57

6. 4595028.95 384666.67

7. 4595277.00 384572.45

8. 4596552.64 388674.59

9. 4595760.65 393362.52

10. 4593797.31 394414.86

11. 4593196.80 394757.80

12. 4592720.42 394751.14

13. 4592720.42 394523.07

14. 4592368.27 394523.07

15. 4592368.27 394746.21

16. 4592209.24 394743.98

17. 4590449.66 393764.15

18. 4590416.99 395619.02

19. 4584188.26 395513.87

20. 4582194.68 398896.08

21. 4581905.75 398759.15

22. 4578990.05 398319.23

23. 4576749.50 398543.70

24. 4576055.34 397739.28

25. 4578447.10 395876.57

26. 4578923.37 393480.88

27. 4576744.97 393385.95

28. 4577264.21 390550.73

29. 4579736.73 391487.32

30. 4581032.38 393495.38

31 4582681.75 393486.74

32. 4582256.66 391344.70

33. 4581750.00 390599.52

34. 4581877.95 389725.76

35. 4582423.38 379717.48

36. 4583412.44 379938.20

37. 4584339.39 380475.34

38. 4589016.12 383188.36

Изключена площ

39. 4592627.77 386889.09

40. 4593241.19 387297.88

41. 4591773.90 388439.35

42. 4590635.92 388321.34

43. 4590518.27 388201.10

44. 4590389.32 387848.89

1. Одобрява общ устройствен план на община 
Ловеч с включени следните графични и текстови 
материали:

1.1. Текстови материали:
обяснителна записка с Правила и нормативи 

за прилагане на ОУП;
приложение – недвижими културни ценности 

на територията на община Ловеч (списък на НКЦ, 
списък на регистрираните археологически обекти, 
списък и картотека на военните паметници и др.).

1.2. Графични материали:
ОУП – окончателен проект в М 1:2500;
опорен план в М 1:2500;
схеми в М 1:5000.
2. Възлага на кмета на община Ловеч изпъл-

нението на всички действия за законосъобраз-
ното влизане в сила на решението и правилното 
прилагане на одобрения общ устройствен план и 
да публикува одобрения общ устройствен план в 
интернет страницата на Община Ловеч.

Препис от решението да се изпрати на кмета 
на община Ловеч за сведение и изпълнение.

За председател: 
Р. Маринова

6872

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД № ДС-12-11 
от 9 септември 2020 г.

На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ 
одобрявам ПУП – парцеларен план по чл. 110, 
ал. 1, т. 5 от ЗУТ за линеен обект: „Уличен 
водопровод ∅ 110 към ПИ 47295.12.8 по КК 
на с. Марково, община „Родопи“, попадащ в 
землищата на с. Марково, община „Родопи“, и 
гр. Пловдив, община Пловдив, в област Плов-
див, съгласно приетите и одобрени текстови 
и графични части, неразделна част от насто-
ящата заповед.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта 
може да се обжалва относно законосъобраз-
ността є чрез областния управител на област 
Пловдив пред Административния съд – Плов-
див, в 30-дневен срок от обнародването є в 
„Държавен вестник“.

Областен управител: 
Д. Каназирева

6857
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№ Х (m) Y (m)

Изключена площ

45. 4.585738.49 383206.20

46. 4585792.65 383452.41

47. 4585462.72 383639.53

48. 4584852.12 383585.36

49. 4584901.36 383334.22

50. 4585344.55 383299.76

Изключена площ

51. 4586693.78 384432.34

52. 4586738.10 384486.50

53. 4586728.25 384589.90

54. 4586634.69 384678.54

55. 4586615.00 384806.57

56. 4586344.16 384870.59

57. 4586334.31 384934.61

58. 4586132.43 384959.23

59. 4586073.33 384777.03

60. 4585950.22 384757.33

61. 4585984.70 384550.52

62. 4586289.99 384437.25

Изключена площ

63. 4588748.96 383633.11

64. 4588297.25 384335.90

65. 4588281.53 386230.82

66. 4588333.85 386364.62

67. 4589005.84 386369.25

68. 4589833.04 387943.83

69. 4587748.88 389942.25

70. 4586633.61 389603.56

71. 4586454.58 387662.79

72. 4584654.10 388372.37

73. 4583960.74 387401.33

74. 4584243.07 387020.62

75. 4584830.45 386229.94

76. 4586557.03 386242.94

77. 4587205.60 383609.32

Изключена площ

78. 4594582.63 388437.06

79. 4594542.95 392961.44

80. 4592495.07 392985.26

81. 4592661.76 388699.00
6871

95. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, на основа-
ние чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление 
№ С200022-091-0000353 от 7.08.2020 г. възлага 
на Николай Иванов Манчев с адрес: гр. Трън, 
ул. Мосаловска № 26, следния недвижим имот: 
търговски обект (пивница), намиращ се в с. Лева 
река, община Трън, област Перник, с площ 
68 кв. м, построена върху УПИ – Площада, в кв. 7, 
с граници: улица, смесен магазин и поземлени 

имоти № 136 и 137. Собствеността преминава у 
купувача от датата на постановлението, което 
подлежи на вписване от съдията по вписванията 
по местонахождението на имота.
6868

98. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, на основа-
ние чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление 
№ С200022-091-0000354 от 7.08.2020 г. възлага на 
Николай Иванов Манчев с адрес: гр. Трън, ул. 
Мосаловска № 26, следния недвижим имот: тър-
говски обект (магазин), намиращ се в с. Видрар, 
община Трън, област Перник, на един етаж, ас-
фалтова площадка пред сградата, площ 127 кв. м, 
с граници: улица, селски път и общински имот, 
за сумата 1666 лв. Собствеността преминава у 
купувача от датата на постановлението, което 
подлежи на вписване от съдията по вписванията 
по местонахождението на имота.
6869

1. – Държавно предприятие „Национална 
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка-
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане 
на обект „Позиция 2 „Премахване на прелезите 
и изграждане на надлези/подлези за жп участък 
Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на 
железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, 
на територията на област Ямбол, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Мария Павлова Русева, наследни-
ца на Павли Стоянов Москов, на съсобствени 
поземлени имоти с идентификатори по КККР 
03229.29.31 и 03229.29.35, от които се обособява 
нов имот по регистър към одобрен ПУП – ПП 
с № 03229.29.18, намиращ се в землището на 
с. Безмер, община „Тунджа“, област Ямбол, за 
постановяването на Решение № 539 от 31 юли 
2020 г. на Министерския съвет за отчуждаване на 
имоти – частна собственост, за държавна нужда 
за изграждане на Подобект 22 „Пътен прелез 
на км 171+620“ за изграждане на пътен надлез 
на км 171+586, Под обект 23 „Пътен прелез на 
км 187+590“ за изграждане на пътен надлез на 
км 187+590 и Подобект 24 „Пътен прелез на км 
192+625“ за изграждане на пътен надлез на км 
192+625. Решението на Министерския съвет може 
да бъде обжалвано пред административния съд 
по местонахождение на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
6824

2. – Държавно предприятие „Национална 
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка-
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане 
на обект „Позиция 2 „Премахване на прелезите 
и изграждане на надлези/подлези за жп участък 
Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на 
железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, 
на територията на област Ямбол, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Миглена Миленова Чобанова, Ки-
рил Кирилов Киров и Георги Кирилов Георгиев, 
наследници на Георги Стоянов Киров, Господин 
Русев Господинов, съсобственици на поземлен 
имот с идентификатор по КККР 03229.47.105, от 
който се обособява нов имот по регистър към 
одобрен ПУП – ПП с № 03229.47.54, намиращ 
се в землището на с. Безмер, община „Тунджа“, 
област Ямбол, за постановяването на Решение 
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625“ за изграждане на пътен надлез на км 192+ 
625. Решението на Министерския съвет може 
да бъде обжалвано пред административния съд 
по местонахождение на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
6827

5. – Държавно предприятие „Национална 
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка-
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане 
на обект „Позиция 2 „Премахване на прелезите 
и изграждане на надлези/подлези за жп участък 
Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на 
железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, 
на територията на област Ямбол, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на Иванка Стоянова Тодорова, 
собственик на поземлен имот с идентификатор 
по КККР 30096.17.40, от който се обособява 
нов имот по регистър към одобрен ПУП – ПП 
с № 30096.17.381, намиращ се в землището на 
с. Завой, община „Тунджа“, област Ямбол, за 
постановяването на Решение № 539 от 31 юли 
2020 г. на Министерския съвет за отчуждаване на 
имоти – частна собственост, за държавна нужда 
за изграждане на Подобект 22 „Пътен прелез на 
км 171+620“ за изграждане на пътен надлез на 
км 171+586, Подобект 23 „Пътен прелез на км 
187+590“ за изграждане на пътен надлез на км 
187+590 и Подобект 24 „Пътен прелез на км 192+ 
625“ за изграждане на пътен надлез на км 192+ 
625. Решението на Министерския съвет може 
да бъде обжалвано пред административния съд 
по местонахождение на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
6828

6. – Държавно предприятие „Национална 
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка-
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане 
на обект „Позиция 2 „Премахване на прелезите 
и изграждане на надлези/подлези за жп участък 
Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на 
железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, 
на територията на област Ямбол, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на Димитър Марчев Димитров, 
наследник на Димитър Илиев Андонов, съсоб-
ственик на поземлен имот с идентификатор по 
КККР 30096.16.252, от който се обособяват нови 
имоти по регистър към одобрен ПУП – ПП 
с № 30096.16.406 и 30096.16.405, намиращ се в 
землището на с. Завой, община „Тунджа“, област 
Ямбол, за постановяването на Решение № 539 
от 31 юли 2020 г. на Министерския съвет за 
отчуждаване на имоти – частна собственост, за 
държавна нужда, за изграждане на Подобект 22 
„Пътен прелез на км 171+620“ за изграждане на 
пътен надлез на км 171+586, Подобект 23 „Пътен 
прелез на км 187+590“ за изграждане на пътен 
надлез на км 187+590 и Подобект 24 „Пътен прелез 
на км 192+625“ за изграждане на пътен надлез на 
км 192+625. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождение на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6829

№ 539 от 31 юли 2020 г. на Министерския съвет 
за отчуждаване на имоти – частна собственост, 
за държавна нужда за изграждане на Подобект 22 
„Пътен прелез на км 171+620“ за изграждане на 
пътен надлез на км 171+586, Подобект 23 „Пътен 
прелез на км 187+590“ за изграждане на пътен 
надлез на км 187+590 и Подобект 24 „Пътен прелез 
на км 192+625“ за изграждане на пътен надлез на 
км 192+625. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождение на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6825

3. – Държавно предприятие „Национална 
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка-
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане 
на обект „Позиция 2 „Премахване на прелезите 
и изграждане на надлези/подлези за жп участък 
Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на 
железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, 
на територията на област Ямбол, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на Антоанета Филипова Митовска 
и Тодор Рангелов Чочев, наследници на Павел 
Христов Павлов, съсобственици на поземлен 
имот с идентификатор по КККР 03229.48.485, от 
който се обособява нов имот по регистър към 
одобрен ПУП – ПП с № 03229.48.17, намиращ 
се в землището на с. Безмер, община „Тунджа“, 
област Ямбол, за постановяването на Решение 
№ 539 от 31 юли 2020 г. на Министерския съвет 
за отчуждаване на имоти – частна собственост, 
за държавна нужда за изграждане на Подобект 22 
„Пътен прелез на км 171+620“ за изграждане на 
пътен надлез на км 171+586, Подобект 23 „Пътен 
прелез на км 187+590“ за изграждане на пътен 
надлез на км 187+590 и Подобект 24 „Пътен прелез 
на км 192+625“ за изграждане на пътен надлез на 
км 192+625. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождение на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6826

4. – Държавно предприятие „Национална 
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка-
чеството си на инвеститор на обект: Изграждане 
на обект „Позиция 2 „Премахване на прелезите 
и изграждане на надлези/подлези за жп участък 
Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на 
железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, 
на територията на област Ямбол, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Васил Колев Славов, собственик на 
поземлени имоти с идентификатори по КККР 
30096.14.566 и 30096.14.57, от които се обособява 
нов имот по регистър към одобрен ПУП – ПП 
с № 03229.14.361, намиращ се в землището на 
с. Завой, община „Тунджа“, област Ямбол, за 
постановяването на Решение № 539 от 31 юли 
2020 г. на Министерския съвет за отчуждаване на 
имоти – частна собственост, за държавна нужда 
за изграждане на Подобект 22 „Пътен прелез на 
км 171+620“ за изграждане на пътен надлез на 
км 171+586, Подобект 23 „Пътен прелез на км 
187+590“ за изграждане на пътен надлез на км 
187+590 и Подобект 24 „Пътен прелез на км 192+ 
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11. – Техническият университет – София, 
обявява конкурси за прием на редовни и задочни 
докторанти по държавна поръчка за 2020/2021 г. 
в съответствие с Решение № 332 от 14.05.2020 г. 
на Министерския съвет съгласно приложението. 
Срокът за подаване на документите е 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Кан-
дидатите за докторанти подават до ректора за-
явление, като прилагат следните документи: 1. 
автобиография; 2. копие от диплома за придобита 
образователно-квалификационна степен „магис-
тър“ с приложението към нея; ако дипломата е 
в процес на издаване, вместо нея се представя 
академична справка; 3. документ, удостоверяващ 
платена такса за участие в кандидатдокторантски 
конкурс (30 лв. за първи изпит по специалност 

и 30 лв. за изпит по чужд език) – плащането се 
извършва в касата на ТУ – София (ректорат, блок 
1, стая 1337); 4. два плика, надписани с точен 
адрес за получаване на съобщения; 5. други доку-
менти, които кандидатът смята, че удостоверяват 
интересите и постиженията му в съответната 
научна област (препоръки от хабилитирани лица, 
до 2 бр., списък на публикации и др.). Справки и 
прием на документи: всеки работен ден от 13,30 
до 16,30 ч.: за Техническия университет – София, 
бул. Климент Охридски № 8, блок 2, кабинет 2312, 
тел. 02/9652592; за филиала Пловдив – ул. Цанко 
Дюстабанов № 25, 4 корпус, ет. 4, кабинет 4426, 
тел. 032/659567; за база Сливен – бул. Бургаско 
шосе № 59, тел. 044/667410.

Приложение

Прием на редовни и задочни докторанти през 2020/2021 г.

Ши-
фър 

Области на висше об-
разование и професи-
онални направления

Докторска програма Форма на 
обучение

Факултет Катедра

ред. зад.

1 2 3 4 5 6 7

3. Социални, стопански 
и правни науки 

         

3.7. Администрация и уп-
равление

Икономика и управление 2 2 СФ ИИИМ

1 1 ФаГИОПМ ДУ

1   ФФОЕ УД
Организация и управление на про-
изводството

1 1 СФ ИИИМ

1   ФФОЕ УД

1 1 ФаГИОПМ ДУ

4. Природни науки, мате-
матика и информатика 

         

4.5. Математика
Математическо моделиране и при-
ложение на математиката

1   ФФОЕ УД

2   ФПМИ МАДУ

4.6. Информатика и ком-
пютърни науки

Информатика 2   ФПМИ Информа-
тика

5. Технически науки          

5.1. Машинно инженерство

Приложна механика 1   ФаГИОПМ ДУ

1   ТФ Механика
Строителна механика и съпротив-
ление на материалите

1   ТФ Съпромат 

Машинознание и машинни еле-
менти

1 1 МФ МЕНК

Теория на механизмите, машините 
и автоматичните линии

  1 МТФ ТММ

Технология на машиностроенето 1 1 МТФ ТМММ
Рязане на материалите и режещи 
инструменти

1 1 МТФ ТМММ

Металорежещи машини и системи 1 1 МТФ ТМММ
Подемно-транспортни машини 1   МФ ИЛПТСТ
Пътни и строителни машини 1   МФ ИЛПТСТ
Метрология и метрологично оси-
гуряване

1   МФ ПТУ

Точно уредостроене 1   МФ ПТУ
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1 2 3 4 5 6 7
Методи, преобразуватели и уреди 
за измерване и контрол на физико-
механични и геометрични величини

1   МФ ПТУ

Методи за контролиране и из-
питване на материали, изделия и 
апаратура

1 1 МФ МЕНК

Материалознание и технология на 
машиностроителните материали

1 1 МТФ МТМ

Технологии, машини и системи за 
заваръчното производство

1   МТФ МТМ

Оптични лазерни уреди и методи 1   МФ ПТУ

Технология на текстилните мате-
риали

1   ЕМФ ТТ

Технология на шевното производ-
ство

  1 ЕМФ ТТ

Динамика, якост и надеждност на 
машините, уредите, апаратите и 
системите

  1 МТФ ТММ

1   ТФ Механика

Технология и преработка на пласт-
маси и стъклопласти

1   МФ МЕНК

Механика на флуидите 1 1 ЕМФ ХАДиХМ

Автоматизация на инженерния 
труд и системи за автоматизирано 
проектиране

1 1 МТФ ТМММ

Автоматизирани системи за обра-
ботка на информация и управление

1 1 МФ АДП

  1 МТФ ТММ

Автоматизация на производството 1 1 МФ АДП

Хидравлични и пневматични ма-
шини и съоръжения

1   ЕМФ ХАДиХМ

Хидравлични и пневматични зад-
вижващи системи

1   ЕМФ ХАДиХМ

5.2. Електротехника, елек-
троника и автоматика

Теоретична електротехника 1 1 ФА ТЕ

Електрически материали и кабелна 
техника

1 1 ЕФ ЕЕ

Електрически машини 1 1 ФФОЕ УД

1 1 ЕФ ЕМ

Електрически апарати 1   ФФОЕ УД

1 1 ЕФ ЕА

Светлинна техника и източници 
на светлина

1 1 ЕФ ЕСЕОЕТ

Електрозадвижване 1   ФА АЕЗ

Електротехнологии 1 1 ЕФ ЕА

Електроснабдяване и електрообза-
веждане на промишлеността 

1 1 ЕФ ЕСЕОЕТ

Електроснабдяване и електрообза-
веждане на транспорта

1 1 ЕФ ЕСЕОЕТ

Електроизмервателна техника 1   ФА ЕИТ

Електрически централи и под-
станции

1 1 ЕФ ЕЕ

Електрически мрежи и системи 1 1 ЕФ ЕЕ

1   ФФОЕ УД

Техника на високите напрежения 1 1 ЕФ ЕЕ

Техника на безопасността на труда 
и противопожарна техника

1 1 ЕФ ЕЕ

Теория на електронните вериги и 
електронна схемотехника

2 2 ФЕТТ ЕТ
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1 2 3 4 5 6 7
Микроелектроника 4 1 ФЕТТ МЕ

Електронни преобразуватели 1   ФаГИОПМ ДУ

1 1 ФЕТТ СЕ

  1 ФФОЕ УД

Електронизация 2 2 ФЕТТ ЕТ

Индустриална електроника 1   ФФОЕ УД

1   ФЕТТ СЕ

Системи с изкуствен интелект   1 ФА АЕЗ

1 1 ФА ТЕ

Технология на електронното про-
изводство

1   ФЕТТ МЕ

Теория на автоматичното управ-
ление

1   ФА СУ

Приложение на принципите и ме-
тодите в кибернетиката в различни 
области на науката

1 1 ФА АНП

1 1 ФаГИОПМ ДУ

1 1 ФА СУ

Метрология и метрологично оси-
гуряване

1   ФА ЕИТ

Интегрална схемотехника, мате-
риали, технология и специално 
обзавеждане

1   ФЕТТ МЕ

Информационно-измервателни сис-
теми

1   ФА ЕИТ

Уреди и системи за аналитично 
измерване и за контрол на среди

1   ФА ЕИТ

Методи, преобразуватели и уреди 
за измерване на физико-химични 
и биологични величини

  1 ФЕТТ ЕТ

Медицински уреди 1 1 ФЕТТ ЕТ

Квантова оптоелектроника 1   ФЕТТ ЕТ

Роботи и манипулатори 1 1 ФА АЕЗ

Автоматизация на области от не-
материалната сфера

1   ФЕТТ ЕТ

Автоматизация на инженерния 
труд и системи за автоматизирано 
проектиране

1 1 ФаГИОПМ ДУ

Автоматизация на инженерния 
труд и системи за автоматизирано 
проектиране

1   ФЕТТ ЕТ

Автоматизирани системи за обра-
ботка на информация и управление

1 1 ФА АНП

1   ФА СУ

Автоматизация на производството 1 1 ФА АЕЗ

1 1 ФА АНП

Биоавтоматика 1 1 ФА АНП

5.3. Комуникационна и 
компютърна техника

Системно програмиране 1   ФКСТ КС
Компютърни системи, комплекси 
и мрежи

1   ФФОЕ УД

1   ФКСТ КС

1   ФКСТ ПКТ
Системи с изкуствен интелект 1   ФКСТ ПКТ

1   ФКСТ ИТИ

1   ФКСТ КС
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1 2 3 4 5 6 7
Автоматизация на инженерния 
труд и системи за автоматизирано 
проектиране

1   ФКСТ ПКТ
1 1 ФТК ТМКС

Осигурителна техника и системи 1   ФТК ТМКС
1   ФаГИОПМ ДУ

Автоматизирани системи за обра-
ботка на информация и управление

3   ФКСТ КС
1   ФКСТ ПКТ
1   ФТК РКВТ
2 2 ФФОЕ УД 

(ФАИО)
Комуникационни мрежи и системи 1 4 ФТК КМ

1 1 ФаГИОПМ ДУ
Автоматизация на области от не-
материалната сфера

1   ФКСТ ПКТ

Елементи и устройства на автома-
тиката и изчислителната техника

1   ФКСТ ИТИ
1   ФФОЕ УД
1   ФКСТ КС

Електродинамика и антенно-фи-
дерни устройства

1   ФаГИОПМ ДУ

Радиопредавателна и радиоприемна 
техника

2 2 ФТК РКВТ

Теоретични основи на комуника-
ционната техника

1   ФТК КМ
1   ФаГИОПМ ДУ
1   ФТК РКВТ

Kомутационни системи 1   ФТК КМ

5.4. Енергетика

Ядрени енергетични инсталации 
и уредби

  1 ЕМФ ТЕ и ЯЕ

Термични и ядрени електрически 
централи

1 1 ЕМФ ТЕ и ЯЕ

Енергопреобразуващи технологии 
и системи

1 1 ЕМФ ТЕ и ЯЕ
1   ЕМФ ТХТ

Хладилни машини и апарати за 
охлаждане и кондициониране

1   ЕМФ ТХТ

Парогенератори   1 ЕМФ ТЕ и ЯЕ

Ядрени реактори 1 1 ЕМФ ТЕ и ЯЕ

Теоретична топлотехника 1   ЕМФ ТХТ

Промишлена топлоенергетика   1 ЕМФ ТЕ и ЯЕ

Топлоснабдяване, газоснабдяване, 
вентилация, климатизация, акус-
тика и осветителна техника

  1 ЕМФ ТХТ

1   ЕМФ ТЕ и ЯЕ

5.5.
Транспорт, корабопла-
ване и авиация

Двигатели с вътрешно горене 1   ТФ ДАТТ

Автомобили, трактори и кари 1   ТФ ДАТТ

Управление и организация на ав-
томобилния транспорт

1   ТФ ДАТТ

Подвижен железопътен състав и 
теглителна сила на влаковете

1   ТФ ЖПТ

Управление и експлоатация на 
железопътния транспорт

1   ТФ ЖПТ

Локомотиви, вагони и трамваи 1   ТФ ЖПТ
Навигация, управление и експло-
атация на въздушния транспорт

1   ТФ ВТ
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1 2 3 4 5 6 7

5.13. Общо инженерство

Ергономия и промишлен дизайн 2   МФ ИД

1   МФ МЕНК

1   ФаГИОПМ ДУ

Организация и управление на про-
изводството

1 1 СФ ИИИМ

  1 ФФОЕ УД

Стандартизация 1   МФ ОТСК

Инженерна екология   1 МТФ МТМ

Филиал – Пловдив

Ши-
фър 

Области на висше об-
разование и професи-
онални направления

Докторска програма Форма на 
обучение

Факултет Катедра

ред. зад.

1 2 3 4 5 6 7

3. Социални, стопански 
и правни науки 

         

3.7. Администрация и уп-
равление

Икономика и управление 1 1 ФМУ ИМ

5. Технически науки          

5.1. Машинно инженерство

Приложна механика 2 1 ФМУ МТТ

Материалознание и технология на 
машиностроителните материали

1   ФМУ МТТ

Металознание и термична обра-
ботка 

1   ФМУ МТТ

Технологии, машини и системи за 
леярското производство

1   ФМУ МТТ

Технология на машиностроенето 2 1 ФМУ МТТ

Металорежещи машини и системи 1   ФМУ МТТ

Рязане на материалите и режещи 
инструменти

1   ФМУ МТТ

Машинознание и машинни еле-
менти

1   ФМУ МУ

Теория на механизмите, машините 
и автоматичните линии

1   ФМУ МУ

Автоматизация на производството 1   ФМУ МУ

Динамика, якост и надеждност на 
машините, уредите, апаратите и 
системите

1   ФМУ МУ

5.2. Електротехника, елек-
троника и автоматика

Електронизация 1   ФЕА Електро-
ника

Електронни преобразуватели 1   ФЕА Електро-
ника

Роботи и манипулатори 1   ФЕА СУ

Елементи и устройства на автома-
тиката и изчислителната техника

1   ФЕА СУ

Системи с изкуствен интелект 1   ФЕА СУ

5.3. Комуникационна и 
компютърна техника

Компютърни системи, комплекси 
и мрежи

1 1 ФЕА КСТ

Автоматизирани системи за обра-
ботка на информация и управление

1 1 ФЕА КСТ

Системи с изкуствен интелект 1   ФЕА КСТ
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1 2 3 4 5 6 7

5.5. Транспорт, корабопла-
ване и авиация

Навигация, управление и експло-
атация на въздушния транспорт

1   ФМУ ТАТТ

Автомобили, трактори и кари 1   ФМУ ТАТТ

Двигатели с вътрешно горене 1   ФМУ ТАТТ

Проектиране и конструиране на 
автоматични и пилотирани лета-
телни апарати

1   ФМУ ТАТТ

5.13. Общо инженерство Ергономия и промишлен дизайн 1 1 ФМУ Механика

Филиал – Сливен

Ши-
фър 

Области на висше об-
разование и професи-
онални направления

Докторска програма Форма на 
обучение

Факултет Катедра

ред. зад.

1. Педагогически науки        

1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидак-
тика

1 1 ИПФ ПМ

3. Социални, стопански 
и правни науки 

         

3.7. Администрация и уп-
равление

Икономика и управление 1 1 ИПФ ПМ

4. Природни науки, мате-
матика и информатика 

         

4.5. Математика Диференциални уравнения 1   ИПФ  

5. Технически науки          

5.1. Машинно инженерство Материалознание и технология на 
машиностроителните материали

1   ИПФ ММТ

5.2. Електротехника, елек-
троника и автоматика

Автоматизирани системи за обра-
ботка на информация и управление

1 1 ИПФ ЕАИТ

Електрически мрежи и системи 1 1 ИПФ ЕАИТ

5.4. Енергетика Теоретична топлотехника 1 1 ИПФ ММТ

6842
23. – Медицинският университет – София, 

Факултет по обществено здраве, обявява конкурси 
за: главен асистент: в област на висше образо-
вание 2. Хуманитарни науки по професионално 
направление 2.1. Филология и научна специал-
ност „Германски езици/английски език“ – един 
за нуждите на Катедрата по езиково обучение, 
медицинска педагогика и спорт в ДЕОС към 
МУ – София; в област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки по професионално направле-
ние 2.1. Филология и научна специалност „Бъл-
гарски език (за преподаване на български език 
на чуждестранни студенти)“ – един за нуждите 
на Катедрата по езиково обучение, медицинска 
педагогика и спорт в ДЕОС към МУ – София; в 
област на висше образование 1. Педагогически 
науки по професионално направление 1.3. Педа-
гогика на обучението по ... и научна специалност 
„Теория и методика на физическото възпитание и 
спортната тренировка (вкл. методика на лечебна-
та физкултура)“ – един за нуждите на Катедрата 
по езиково обучение, медицинска педагогика и 
спорт в ДЕОС към МУ – София, всички със 
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. За справки и подаване на документи: 
1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Цари-

ца Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено 
здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор 
„Наука“ – ФОЗ).
6870

91. – Институтът по невробиология при 
БАН – София, обявява конкурс за главен асистент 
по научна специалност „Фармакология“ за нуж-
дите на направление „Поведенческа невробиоло-
гия“ – един, със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Информация и подаване 
на документи – в канцеларията на института, 
София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, блок 23, стая 
213, тел. 02-979-2151.
6839

10. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 56, ал. 3 от АПК 
съобщава Решение № 335 по протокол № 18 
от 23.07.2020 г. на СОС, с което се прекратява 
производството по одобряване на ПУП – план 
за регулация и застрояване за м. Факултета, ра-
йон „Красна поляна“, в частта му относно УПИ 
VІІІ-264, 283 – „за автоуслуги“, кв. 129, който е 
изключен от обхвата на одобряване от Решение 
№ 388 по протокол № 64 от 16.04.2009 г. на СОС. 
Решението може да бъде обжалвано по реда на 
глава Х, раздел ІV от АПК пред Административния 
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съд – София-град, в 14-дневен срок от съобща-
ването му. Жалбите се подават в район „Красна 
поляна“ и се изпращат в Административния 
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно 
обслужване“ на Направление „Архитектура и 
градоустройство на Столичната община.
6845

35. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 344 по 
протокол № 18 от 23.07.2020 г. на СОС е одобрен 
проект за подробен устройствен план: проект 
за изменение на плана за улична регулация на 
с. Бусманци, район „Искър“, от о.т. 51 до о.т. 52 
и при о.т 18; план за регулация за нови улици от 
о.т. 18 през о.т. 132 – о.т. 134 до о.т. 135; от о.т. 134 
до о.т. 51б; от о.т. 135 до о.т. 51а; от о.т. 51 до 
о.т. 146; изменение на плана за улична регулация 
на улици от о.т. 36 до о.т. 36а и от о.т. 75 до о.т. 76, 
с. Бусманци, и нова улица от о.т. 36б до о.т. 75а, 
изменение на плана за регулация при о.т. 13 от 
м. Кв. Абдовица, район „Искър“, и при о.т. 119 от 
с. Бусманци; план за регулация за улица от о.т. 13, 
м. Кв. Абдовица до о.т. 119, с. Бусманци; проект 
за план за регулация за създаване на нови УПИ 
I – „за техническа инфраструктура“, в кв. 44 (нов), 
УПИ I – „за техническа инфраструктура“, в кв. 45 
(нов), УПИ I – „за техническа инфраструктура“, в 
кв. 46 (нов) и УПИ I – „за техническа инфраструк-
тура“, в кв. 47 (нов), с. Бусманци, район „Искър“; 
проект за изменение на плана за регулация на 
м. Кв. Абдовица, район „Искър“, кв. 3, УПИ 
II – „за техническа инфраструктура“, за създаване 
на нов УПИ II – „за техническа инфраструкту-
ра“; проект за изменение на плана за регулация 
на м. Кв. Димитър Миленков, район „Искър“, 
кв. 30, УПИ I – „за техническа инфраструктура“, 
за създаване на нов УПИ I – „за техническа ин-
фраструктура“; проект за план за застрояване на 
нови УПИ I – „за техническа инфраструктура“, в 
кв. 45, с. Бусманци, район „Искър“, и УПИ I – „за 
техническа инфраструктура“, в кв. 46, с. Бусман-
ци, район „Искър“; проект за парцеларен план за 
трасе на отливен канал клон 412 на територията 
на район „Искър“, кадастрални райони 1405 и 
1407, и на район „Слатина“, кадастрален район 
709. Решението и одобреният проект на подробен 
устройствен план са публикувани на интернет 
страницата на Столична община – Направле-
ние „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), и са изложени за запознаване в район 
„Искър“ и район „Слатина“. Решението може 
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се 
подават в район „Искър“ и район „Слатина“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
6863

10. – Областният управител на област Бургас 
на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на 
заинтересованите лица, че е одобрен работен 
инвестиционен проект за изменения в обхвата на 
съществените отклонения в одобрения инвести-
ционен проект и е издадена Заповед № РД-09-136 
от 8.09.2020 г. на основание чл. 154, ал. 5 от ЗУТ 

за допълване на Разрешение за строеж № 2 от 
15.07.2019 г. за обект „Развитие на системите за 
инженерно-техническа защита в „Лукойл Нефто-
хим Бургас“ – АД, за периода 2019 – 2027 г. – етап 
1“ с подобекти: 1. „Строителство на системата 
за видеонаблюдение от КПП 4 до КПП 5 и жп 
линия до КПП 1“; 2. „Разрешение на видеоцен-
тър за наблюдение на СОТ“; 3. „Строителство на 
комуникационната периметрова мрежа S-LAN от 
КПП 1 до жп прелез и от КПП 1 до КПП 3“; 4. 
„Изграждане на СКУД КПП 3“; 5. „Реконструкция 
на периметрово оградно съоръжение“. Заповедта 
подлежи на обжалване съгласно чл. 215 от ЗУТ 
пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6843

13. – Община Велико Търново на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение 
№ 284 от протокол № 11 от 30.07.2020 г. на Об-
щинския съвет – гр. Велико Търново, е одобрен 
ПУП – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграж-
дането на външна електроразпределителна мрежа 
за захранване с ток на обект „Беседка – навес“ 
в ПИ с идентификатор № 36837.71.15 по КККР 
на гр. Килифарево, м. Мочура, община Велико 
Търново. Предвидено е захранването на беседката 
да се извърши от нов трансформаторен пост тип 
МТТ, който да се изгради в ПИ с идентифика-
тор № 36837.71.15, собственост на възложителя. 
Трафопостът да се присъедини към електрораз-
пределителната мрежа чрез нова кабелна линия 
СрН, която да се свърже с ВЕЛ 20 kV „Белица“ в 
стоманенорешетъчен стълб (СРС) № 33. Трасето 
да започне от ПИ с идентификатор № 36837.71.15, 
собственост на възложителя, преминава през 
ПИ с идентификатор № 36837.69.148 (ПОС, земе-
делска територия с НТП – „за селскостопански, 
горски, ведомствен път“), продължава през ПИ с 
идентификатор № 36837.69.141 (ПОС, земеделска 
територия с НТП – „за селскостопански, горски, 
ведомствен път“) и навлиза в ПИ с идентифи-
катор № 36837.52.12 (земеделска територия с 
НТП – „нива“) съгласно представен договор от 
3.09.2019 г. На основание чл. 215 от ЗУТ реше-
нието подлежи на обжалване в 30-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез 
кмета на община Велико Търново пред Велико-
търновския административен съд.
6853

10. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
изменение на подробен устройствен план – пар-
целарен план за линеен обект на техническата 
инфраструктура извън границите на населените 
места и селищните образувания за трасе на вело-
сипедна алея от гр. Крън до гр. Шипка, община 
Казанлък, засягащо следните поземлени имоти: за 
землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292: 40292.49.1, 
40292.49.2, 40292.49.47, 40292.49.48, 40292.49.56, 
40292.49.59, 40292.49.60, 40292.50.1, 40292.50.2, 
40292.50.3, 40292.50.21, 40292.50.31, 40292.50.30, 
40292.50.23, 40292.50.24, 40292.50.25, 40292.50.26, 
40292.50.27, 40292.50.28, 40292.50.29, 40292.57.14; 
за землището на гр. Шипка, ЕКАТТЕ 83199: 
83199.76.29, 83199.82.6, 83199.82.719, 83199.82.720, 
83199.77.655, 83199.77.656, 83199.76.30, 83199.86.1, 
83199.86.2 , 83199.86.3, 83199.86.4, 83199.86.5, 
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83199.86.6, 83199.86.7, 83199.86.8, 83199.86.659, 
83199.87.4, 83199.87.661, 83199.87.662. В едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да разгледат проекта 
в стая № 18 в общинската администрация – Ка-
занлък, и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта на основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
6873

55. – Община Петрич на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 239, 
протокол № 9 от 30.06.2020 г. на Общинския 
съвет – гр. Петрич, е одобрен ПУП – за трасе 
външно ел. захранване до имот с идентификатор 
72744.45.8, м. 14-и пост по КККР за неурабанизи-
рана територия за землището на с. Тополница, 
община Петрич – през поземлен имот с иденти-
фикатор 72744.45.10 – частна собственост с НТП 
„нива“, и през поземлен имот с идентификатор 
72744.45.18 – публична общинска собственост с 
НТП „селскостопански, горски, ведомствен път“. 
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“ чрез Община Пе-
трич пред Административния съд – Благоевград.
6844

8. – Община Септември на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
частично изменение на ПУП – ПРЗ на улица с 
о.т. 4 – 221 и УПИ I – общ., и ІІ – общ., в кв. 2 
и УПИ ІІ-17 и ІІІ – общ., в кв. 2а по плана на 
с. Варвара, с който се променя трасето на улицата 
с нови о.т. 221а – 4б – 4а – 4, като се променят 
УПИ І – общ., и ІІІ – общ., в кв. 2 и УПИ ІІ-17 
и III-общ., в кв. 2а по новообразуваната улица, 
както и разделяне на УПИ III – общ., на два нови 
УПИ: ІІІ – общ., и IV – общ., съгласно предста-
вения проект. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
заинтересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6877

9. – Община Септември на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
частично изменение на ПУП – ПРЗ на улица с 
о.т. 147 – 149 и УПИ V – резервен терен, в кв. 27 
и УПИ в кв. 52 по плана на с. Варвара, с който 
се заличава улица с о.т. 149 – 147 и се проектира 
нова улица с о. т. 149а – 149б – 147б с габарит 7 м 
за сметка на част от УПИ V – резервен терен в 
кв. 27. В кв. 52 се заличават УПИ II-469, ІІІ-470, 
IV-472, VI-474, 476, VII-474, 476 и се обособя-
ват нови УПИ II-471, ІІІ-472 и IV-477 и услуги. 
Променя се регулацията на УПИ І-470, V-476, 
VIII-476, Х-474, XI-474, XII-473, XIII-469 и XVI-
469 по имотни граници съгласно представения 
проект. В новообразуваните УПИ ІІ-471, ІІІ-472, 
УПИ, V-476 и VIII-476 се предвижда нискоетаж-
на свободностояща застройка в устройствена 
зона „Жм“ (Жилищна с малка височина), а в 
УПИ IV-477 – „За услуги“, свързана едноетажна 
застройка с такава в УПИ III – 472 при след-
ните градоустройствени показатели: плътност 
на застрояване – 60 %, минимална озеленена 
площ – 40 %, Кинт. – 1, 2. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да 
направят писмени възражения, предложения 

и искания по проекта до общинската админи-
страция в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
6878

13. – Областният управител на област Ямбол 
на основание чл. 149, ал. 1, изр. второ от ЗУТ 
обявява на заинтересуваните лица, че е одобрен 
инвестиционен проект и издадено Разрешение за 
строеж № ДС-РС-33-00002 от 4.09.2020 г., с което 
на основание чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5, чл. 161, 
ал. 1 и чл. 142, ал. 1, 4 и 6 от ЗУТ се разреша-
ва на „Диана кабел ТВ“ – ООД, и на Община 
Ямбол, Община „Тунджа“ и Агенция „Пътна 
инфраструктура“ да извършат предвидените в 
одобрения инвестиционен проект строителни и 
монтажни работи на обект: „Подземен оптичен 
кабел от гр. Ямбол до с. Кабиле, община „Тун-
джа“, област Ямбол“, минаващ през землищата на 
гр. Ямбол, община Ямбол, и с. Кабиле, община 
„Тунджа“, област Ямбол. Строежът е пета кате-
гория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „д“ от 
ЗУТ и чл. 10, ал. 4 от Наредба № 1 от 2003 г. за 
номенклатурата за видовете строежи. Съгласно 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж 
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица 
пред Административния съд – Ямбол, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез 
областния управител на област Ямбол.
6846

14. – Областният управител на област Ямбол 
на основание чл. 149, ал. 1, изр. второ от ЗУТ 
обявява на заинтересуваните лица, че е одобрен 
инвестиционен проект и издадено Разрешение 
за строеж № ДС-РС-33-00001 от 4.09.2020 г., с 
което на основание чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 
5, чл. 161, ал. 1 и чл. 142, ал. 1, 4 и 6 от ЗУТ се 
разрешава на „Диана кабел ТВ“ – ООД, и на 
Община Ямбол, Община „Тунджа“ и Агенция 
„Пътна инфраструктура“ да извършат предвиде-
ните в одобрения инвестиционен проект строи-
телни и монтажни работи на обект: „Подземен 
оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Стара река, 
община „Тунджа“, област Ямбол“, минаващ 
през землищата на гр. Ямбол, община Ямбол, 
с. Кукорево, община „Тунджа“ и с. Стара река, 
община „Тунджа“, област Ямбол. Строежът е пета 
категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „д“ 
от ЗУТ и чл. 10, ал. 4 от Наредба № 1 от 2003 г. 
за номенклатурата за видовете строежи. Съгласно 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж 
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица 
пред Административния съд – Ямбол, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез 
областния управител на област Ямбол.
6847

СЪДИЛИЩА

Административният съд – София-град, на 
основание чл. 218 от ЗУТ съобщава, че по жалби 
от Владимир Александров Владимиров, Рай-
на Стоянова Владимирова и Мария Борисова 
Александрова срещу Заповед № РА-09-50-282 
от 27.05.1998 г. на главния архитект на София и 
Заповед № РД-09-50 от 14.06.1999 г. на главния 
архитект на София, с която е допуснато ОФГ на 
предходно цитираната и която е неразделна част 
от нея, е образувано адм. дело № 5658/2020 г. по 
описа на Административния съд – София-град, ІІ 
отделение, 48 състав, насрочено за разглеждане 
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в открито съдебно заседание на 26.10.2020 г. от 
9,30 ч. Заинтересованите страни, които считат, 
че актът е благоприятен за тях, могат да поискат 
да бъдат конституирани по настоящото дело в 
едномесечен срок от датата на обнародване в 
„Държавен вестник“, за което следва да подадат 
нарочни молби, които да се докладват на съдия-
докладчика за преценка за конституиране.
6841

Административният съд – София-град, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, 
че е постъпило оспорване от АД „Есен Фикри“, 
представлявано от управляващия съдружник адв. 
Есен Фикри, срещу Условия за кандидатстване 
и изпълнение на процедура BG16RFOP002.2.073 
„Подкрепа на микро- и малки предприятия за 
преодоляване на икономическите последствия 
от пандемията COVID-19“, (наричани по-натам 
„Условията“), т. 11.1 – Критерии за допустимост на 
кандидатите, подточка 1, в частта „регистрирани 
съгласно Търговския закон или Закона за коопе-
рациите“, одобрени като част от документацията 
за провеждане на процедура за подбор на проекти 
BG16RFOP002.2.073 „Подкрепа на микро- и малки 
предприятия за преодоляване на икономическите 
последствия от пандемията COVID-19“, по прио-
ритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за 
растеж на МСП на ОПИК“, със Заповед № РД-
16-375 от 12.05.2020 г. на главния директор на 
Главна дирекция „Европейски фондове и конку-
рентноспособност“ и ръководител на Оперативна 
програма „Иновации и конкурентноспособност“ 
2014 – 2020 г., съгласно т. 1 от Заповед № РД-16-5 
от 6.01.2020 г. на министъра на икономиката, по 
което е образувано адм. дело № 4697/2020 г. по 
описа на Административния съд – София-град, 
ХХІ тричленен състав, насрочено за разглеждане 
в открито съдебно заседание на 27.11.2020 г. от 
10,30 ч.
6859

Административният съд – София-град, X три-
членен състав, на основание чл. 181, aл. 1 и 2 от 
АПК във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че 
е постъпило оспорване от Георги Бранимиров 
Бранков чрез адв. Юлиан Любомиров Дацев 
срещу чл. 54, ал. 1, т. 4, ал. 2, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 
и ал. 5 от Наредбата за изграждане, поддържане 
и опазване на зелената система на Столичната 
община, приета от Столичния общински съ-
вет. Във връзка с оспорването е образувано адм. д. 
№ 5928/2020 г. по описа на Административния 
съд – София-град, X тричленен състав, насрочено 
за 16.10.2020 г. от 9,50 ч.
6882

Административният съд – София област, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административ-
нопроцесуалния кодекс съобщава, че е образувано 
адм. дело № 507/2020 г. по жалба на Илия Иванов 
Масларски, Константин Георгиев Панев, Димитър 
Иванов Стойчев и Анжело Спасов Димитров от 
Самоков срещу Решение № 15 от 18.12.2019 г. на 
ОбС – гр. Самоков. Делото е насрочено в открито 
съдебно заседание на 4.11.2020 г. от 10,30 ч.
6852

Административният съд – София област, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 
съобщава, че е образувано адм. д. № 950/2020 г. 
по описа на АССО, дванадесети състав, със 
страни оспорващ – прокурор при Софийската 

окръжна прокуратура, ответник: Общинският 
съвет – Ихтиман, с който се оспорва разпоредбата 
на чл. 85, ал. 4 от Правилника за организацията 
и дейността на Общинския съвет – Ихтиман, 
неговите комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация, приет с Решение № 62 
по протокол № 6 от 26.03.2020 г. на Общинския 
съвет – Ихтиман. Делото е насрочено в открито 
съдебно заседание на 18.11.2020 г. от 10 ч.
6860

Административният съд – София област, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че 
по протест на прокурор от Окръжна прокурату-
ра – София, против Наредбата за регистрацията, 
стопанисването и контрола на кучета в община 
Мирково, приета с Решение № 116 по протокол № 8 
от 27.05.2020 г. на ОбС – Мирково, и алтернативно 
против разпоредбите на чл. 2, чл. 12, ал. 15 и 16, 
чл. 13, ал. 1 и 7 и чл. 18 от посочената наредба 
е образувано адм. д. 873/2020 г., насрочено в от-
крито съдебно заседание на 4.11.2020 г. от 10,30 ч.
6874

Районният съд – Трявна, призовава в двусед-
мичен срок от обнародването в „Държавен вест-
ник“ Ажлани Назих Бен Мохамед Фархат, роден 
на 15.06.1982 г. в гр. Метлауи, Тунис, гражданин 
на Тунис, сега с неизвестен адрес и без регист-
риран постоянен и настоящ адрес в Република 
България, да се яви в канцеларията на Районния 
съд – Трявна, за да получи препис от исковата 
молба и приложенията към нея по гр. д. № 103 
от 2020 г., образувано по иск на Радка Трайкова 
Янкова с правно основание чл. 49 от СК. В случай 
че не се яви, за да получи съдебните книжа в 
указания срок, съдът ще му назначи особен пред-
ставител при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6850

Софийският градски съд прекратява на осно-
вание чл. 38, т. 3 от ЗПП чрез саморазпускане 
Политическа партия „Бургас“, рег. по ф. дело 
№ 16531/2007 г. на СГС, с ликвидатор Минчо Пав-
лов Иванов, Бургас, к-с „Изгрев“, бл. 157, офис 2.
6890

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

Софийският градски съд на основание чл. 26, 
ал. 1, изр. второ от ЗЮЛНЦ свиква извънредно 
общо събрание на сдружение „Туристическо дру-
жество „Еделвайс“ на 9.12.2020 г. в 15 ч. в София, 
бул. Княгиня Мария-Луиза № 106, ет. 2 (бивше 
кино „Освобождение“), при следния дневен ред: 
1. освобождаване на членовете на управителния 
съвет от длъжност и от отговорност и избор на 
нови членове на управителния съвет и председа-
тели на сдружението; 2. промени в седалището 
и приемане на нов устав; 3. приемане на ГФО и 
доклада за дейността за 2019 г., както и вземане 
на решение за тяхното обявяване в ТРРЮЛНЦ; 
4. избор на делегати за общото събрание на БТС; 
5. разни. При липса на необходимия кворум за 
провеждане на общото събрание в посочения 
час същото ще се проведе един час по-късно, на 
същото място и при същия дневен ред.
6855

1. – Управителният съвет на сдружение „Ор-
ганизация на българските скаути“ – София, на 
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-
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изборно събрание на ОБС на 31.10. – 1.11.2020 г. 
в 10 ч. в Русе, ул. Братя Миладинови № 37, при 
следния дневен ред: 1. приемане на финансов 
отчет и годишен доклад за дейността на ОБС 
за 2019 г.; 2. освобождаване на президента/
председателя на УС и целия управителен съвет 
на ОБС; освобождаване на главен скаут и меж-
дународен комисар на ОБС; 3. избор на главен 
скаут и международен комисар на ОБС; 4. избор 
на президент/председател на УС на сдружението; 
5. избор на членове на управителния съвет на 
сдружението; 6. приемане и/или заличаване на 
скаутски клубове; 7. определяне на седалището, 
адреса на управление, адреса за кореспонденция 
с НАП на територията на страната и официална 
електронна поща на сдружението; 8. промени в 
устава на сдружението; 9. разни.
6881

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Булет“ – София, на основа-
ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на 3.11.2020 г. в 9,30 ч. в София, район „Средец“, 
ул. Пробуда № 12А, при следния дневен ред и 
предварителна рамка на очакваните решения: 
1. приемане на промени в устава на сдружение-
то; 2. приемане на годишния финансов отчет и 
доклад на дейността на сдружението за 2019 г. 
Писмените материали, свързани с дневния ред на 
общото събрание, са на разположение на адреса 
на управление на сдружението. При поискване 
те могат да бъдат предоставени на всеки член 
на сдружението безплатно. 
6851

2. – Управителният съвет на ОБФК „Бо-
тев – Бобошево“, гр. Бобошево, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдру-
жението на 24.10.2020 г. в 16,30 ч. в централната 
сграда на сдружението при следния дневен ред: 1. 
промяна на устава на сдружението и приемане на 
нов с извършените промени и на наименованието 
на сдружението; 2. разни. При липса на кворум 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се 
отлага с един час по-късно на същото място 
и при същия дневен ред и може да се проведе 
колкото и членове да се явят. Предложенията за 
обсъждане и проекторешенията се намират на 
адреса на управление на сдружението, ул. Спартак 
№ 1, Бобошево, всеки работен ден от 8 до 17 ч. 
6848

45. – Управителният съвет на сдружение 
с нестопанска цел „Камара на инсталаторите 
в България“, Пловдив, на основание чл. 26 
от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на 
12.11.2020 г. в 15 ч. в Пловдив, бул. 6 септември 
№ 157 – учебна зала на КИБ, при следния дневен 
ред: 1. отчет на управителния съвет за 2019 г.; 2. 
отчет на контролния съвет за 2019 г.; 3. финансов 
отчет на КИБ за 2019 г.; 4. приемане на бюджет 
за 2020 г.; 5. приемане промяна на седалището на 

КИБ съгласно чл. 28, т. 14 от устава; 6. приемане 
промени в УС на КИБ; 7. приемане промени в 
устава на КИБ; 8. приемане на програма за рабо-
та за 2020 г. При липса на кворум на основание 
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 
16 ч. същия ден, на същото място и при същия 
дневен ред.
6856

1. – Управителният съвет на сдруже-
ние с нестопанска цел „Център за разви-
тие – ТЕРА“ – Пловдив, на основание чл. 26 от 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението  
което ще се проведе на 21.11.2020 г. в 10 ч. в 
сградата на ул. Добри Войников № 47, Пловдив, 
при следния дневен ред: 1. приемане на нови 
членове; 2. приемане на отчет за дейността на 
сдружението за периода 2018 – 2019 г.; 3. приемане 
на финансов отчет за периода 2018 – 2019 г.; 4. 
промени в устава; 5. избор на управителен съвет; 
6. избор на председател, заместник-председател 
и секретар на УС; 7. избор на представляващ 
сдружение с нестопанска цел „Център за раз-
витие – ТЕРА“; 8. разни. Поканват се всички 
членове на сдружението да участват в общото 
събрание. Регистрацията на членовете се из-
вършва същия ден от 10 ч. и приключва в 11 ч. 
При липса на кворум на основание чл. 27 от 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6875

3. – Управителният съвет на сдружение 
„Клуб на пенсионерите „Родолюбие“ в община 
Рудозем“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква 
отчетно-изборно събрание на 29.10.2020 г. в 10 ч. 
в залата на Клуба на пенсионерите – Рудозем, 
ул. Васил Левски № 9, ет. 1, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на управителния 
съвет за периода от 19.09.2017 г. до 1.10.2020 г.; 
2. отчет за работата на контролно-ревизионната 
комисия за същия период; 3. обсъждания по 
горните два отчета и приемане на решения за 
бъдещата дейност на сдружението; 4. избор на 
управителен съвет, председател на УС, контрол-
но-ревизионна комисия и нейния председател. 
При липса на кворум на основание чл. 27 от 
ЗЮЛНЦ отчетно-изборното събрание ще се 
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и 
при същия дневен ред.
6880 

Поправка. Управителният съвет на СНЦ „Клуб 
на привържениците на ФК Локомотив Пловдив“ 
прави поправка на техническа грешка в обнарод-
ваната в ДВ, бр. 80 от 11.09.2020 г., стр. 128, под 
№ 6749 покана за свикване на ОС на сдружението, 
като началният час на провеждане на събранието 
вместо „10 ч.“ да се чете „19 ч.“.
6854
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