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Образец АУ №756

ДО 
МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА 
  
ЧРЕЗ  
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”

З А Я В Л Е Н И Е 

За издаване на Удостоверение за експлоатационна годност на пристанище / пристанищен 
терминал или  специализиран пристанищен обект

(наименование)

от 

(юридическо/физическо лице  - собственик)

(седалище и адрес на управление)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
На основание чл. 95, ал. 2 или чл. 111в, ал. 2 от Закона за морските пространства вътрешни водни пътища и 
пристанища на Република България (ЗМПВВППРБ), чл.71, чл. 73, чл. 74, чл. 75, чл. 76 и чл. 77 (в зависимост 
от конкретния случай) от Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията на експлоатационна годност на 
пристанищата и специализираните пристанищни обекти (НИЕГПСПО), заявявам необходимостта от 
издаване на първо/ново/временно Удостоверение за експлоатационна годност 
 
на пристанище/пристанищен терминал или специализиран пристанищен обект

(наименование и вид  на пристанището/пристанищния терминал)

В пристанището/пристанищния терминал ще се извършват следните пристанищни дейности и услуги: 

1. по чл. 116, ал. 2, т. 2 и/или т. 3 от ЗМПВВППРБ - обработка на

              (вид товар)

товари и поща - товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване, преопаковка на различни по тип товари, 
вътрешнотранспортен (терминален) превоз на товари и поща и други и/или пътнически услуги. 
 
2. морско-технически услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 от ЗМПВВППРБ, за които е необходимо ползването на 
елементи на линейната техническа инфраструктура на пристанището/пристанищния терминал (швартоване, 
снабдяване на корабите с вода, комуникации и електрическа енергия, бункероване, приемане и обработване на 
отпадъци-резултат от корабоплавателна дейност и др.):

Услугата/те 

ще се извършва/т от

(пристанищен оператор, ЕИК, седалище, адрес на управление)
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съгласно сключен договор 

(номер и дата на договора)

между

(собственика на пристанището)

и

(пристанищния оператор)

Изброяват се всички пристанищни оператори получили достъп до пазара на пристанищните услуги 
извършващи дейности на пристанището чрез договор със собственика. 
 
както и морско-технически услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 от ЗМПВВППРБ, за които не е необходимо ползването 
на елементи на линейната техническа инфраструктура на пристанището/пристанищния терминал (когато се 
предоставят)

Приложения: 

1. Списък на приложените документи /в зависимост от конкретния случай/;
2. Пълномощно (когато заявлението е подадено от упълномощено лице);

Желая да получа резултат от административната услуга:

Дата: Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 01.11.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

действия по нейната обработка, заплащане и доставка 
(генерира се автоматично при избор на дата)

СПИСЪК 
на 

документи към Заявление за издаване на Удостоверение за експлоатационна годност на пристанище/
пристанищен терминал 

 
 1. Документите, удостоверяващи правото на собственост върху територията на пристанището и 
пристанищната инфраструктура; 
  2. Документите, удостоверяващи въвеждането на строежа (строежите) в експлоатация; 
  3. Техническият паспорт (или паспорти) на строежа (строежите) влиза в сила от  2022 г.; 
  4. Техническата документация за плаващите хидротехнически пристанищни съоръжения; 
  5. Проектът на схема за обвързване на плаващите хидротехнически пристанищни (предоставя се в 
оригинал); 
 6. Договорът (договорите), с който собственикът на пристанище за обществен транспорт с 
регионално значение или на пристанище по чл. 107 – 109 от ЗМПВВППРБ е предоставил на пристанищния 
оператор (оператори) достъп до пазара на пристанищни дейности и услуги, за извършването на които е 
необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения 
   7. Технологичният план на пристанището (предоставя се в оригинал); 
 8. Описание на основните параметри и характеристики на пристанището и пристанищните 
съоръжения по съответните Приложения съгласно изискванията на  Наредба №19 от 09.12.2004г. „За 
регистрация на пристанищата на Република България” (предоставя се в оригинал); 
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 9. Проект на план за приемане и обработване на отпадъци, изработен и съгласуван в съответствие с 
нормативната уредба; 
 10. Утвърден авариен план на пристанището/пристанищния терминала; 
 11. Съгласуваната с Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" инструкция за 
експлоатация на индустриалния железопътен клон, когато има такъв; 
 12.Технологичните карти, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 34-37 от НИЕГПСПО; 
 13. Инструкцията за обслужване на пътниците, изготвена в съответствие с изискванията на чл. 38 от 
НИЕГПСПО, когато ще се предоставя пристанищната услуга "обслужване на пътници"; 
 14. Сертификатът за системата за управление на качеството, внедрена от пристанищния оператор, 
получил достъп до пазара на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗМПВВППРБ, когато се иска 
издаване на УЕГ на пристанище за обществен транспорт; 
 15.  Правилник за организация на работата в пристанището, когато се иска издаване на УЕГ на 
пристанище по чл. 107 – 109 от ЗМПВВППРБ; 
 16. Изготвените по реда на Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, 
пристанищата и пристанищните райони правила за сигурност на пристанището, когато същото не попада в 
приложното поле на Регламент (ЕО) №725/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета от 31.03.2004 г., 
относноподобряване сигурността на карабите и на пристанищните съоръжения; 
 17. Пълномощно, когато Заявлението се подава от пълномощник (предоставя се в оригинал); 
 18. Документ за платени държавни такси съгласно Тарифа №5 за таксите, които се събират в 
системата на МТС;

Документите по т. 5,7-9 и 16-18 се предоставят в оригинал, а останалите в заверено от заявителя 
копие. Документите съставени на чужд език, се представят и с достоверен превод на български език, 
съгласно изискванията на чл. 72, ал. 2 от НИЕГПСПО.

СПИСЪК 
на 

документи към Заявление за издаване на Удостоверение за експлоатационна годност на 
специализиран пристанищен обект 

 
  1. Документите, удостоверяващи въвеждането на строежа (строежите) в експлоатация; 
  2. Техническият паспорт (или паспорти) на строежа (строежите) влиза в сила от 2022 г.; 
          3. Техническата документация за плаващото съоръжение (съоръжения), представляващо специали-
зиран пристанищен обект; 
  4. Проектът на схема за обвързване на съоръжението(съоръженията) по т. 3; 
  5. Изработеният в съответствие с чл. 60, ал. 3 от НИЕГПСПО правилник за организацията на работа; 
  6. Пълномощно, когато Заявлението се подава от пълномощник (предоставя се в оригинал); 
 7. Документ за платени държавни такси съгласно Тарифа №5 за таксите, които се събират в 
системата на МТС; 

Документите по т. 4-6 се предоставят в оригинал, а останалите в заверено от заявителя копие. 
 
 
Забележка: 
Всички копия от документи се заверяват по надлежния ред: вярно с оригинала, двете имена и 
длъжността и подписа на извършващия заверката, дата на заверяване. 
Всички указателни и спомагателни данни (многоточия и пр.) от Заявлението да се изтрият, като 
останат само тези съответстващи на конкретния случай.
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ДО
МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
 
ЧРЕЗ 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”
ЗАЯВЛЕНИЕ
За издаване на Удостоверение за експлоатационна годност на пристанище / пристанищентерминал или  специализиран пристанищен обект
(наименование)
(юридическо/физическо лице  - собственик)
(седалище и адрес на управление)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
На основание чл. 95, ал. 2 или чл. 111в, ал. 2 от Закона за морските пространства вътрешни водни пътища и пристанища на Република България (ЗМПВВППРБ), чл.71, чл. 73, чл. 74, чл. 75, чл. 76 и чл. 77 (в зависимост от конкретния случай) от Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията на експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти (НИЕГПСПО), заявявам необходимостта от издаване на първо/ново/временно Удостоверение за експлоатационна годност
на пристанище/пристанищен терминал или специализиран пристанищен обект
(наименование и вид  на пристанището/пристанищния терминал)
В пристанището/пристанищния терминал ще се извършват следните пристанищни дейности и услуги:

								      (вид товар)
товари и поща - товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване, преопаковка на различни по тип товари, вътрешнотранспортен (терминален) превоз на товари и поща и други и/или пътнически услуги.2. морско-технически услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 от ЗМПВВППРБ, за които е необходимо ползването на елементи на линейната техническа инфраструктура на пристанището/пристанищния терминал (швартоване, снабдяване на корабите с вода, комуникации и електрическа енергия, бункероване, приемане и обработване на отпадъци-резултат от корабоплавателна дейност и др.):
(пристанищен оператор, ЕИК, седалище, адрес на управление)
(номер и дата на договора)
(собственика на пристанището)
(пристанищния оператор)
11.0.0.20130303.1.892433.887364
075601ZVLNv02.pdf
075601ZVLNv02.pdf
Изброяват се всички пристанищни оператори получили достъп до пазара на пристанищните услуги извършващи дейности на пристанището чрез договор със собственика.както и морско-технически услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 от ЗМПВВППРБ, за които не е необходимо ползването на елементи на линейната техническа инфраструктура на пристанището/пристанищния терминал (когато се предоставят)
Приложения: 
Желая да получа резултат от административната услуга:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка
(генерира се автоматично при избор на дата)
СПИСЪКнадокументи към Заявление за издаване на Удостоверение за експлоатационна годност на пристанище/пристанищен терминал
         1. Документите, удостоверяващи правото на собственост върху територията на пристанището и пристанищната инфраструктура;
          2. Документите, удостоверяващи въвеждането на строежа (строежите) в експлоатация;
          3. Техническият паспорт (или паспорти) на строежа (строежите) влиза в сила от  2022 г.;
          4. Техническата документация за плаващите хидротехнически пристанищни съоръжения;
          5. Проектът на схема за обвързване на плаващите хидротехнически пристанищни (предоставя се в оригинал);
         6. Договорът (договорите), с който собственикът на пристанище за обществен транспорт с регионално значение или на пристанище по чл. 107 – 109 от ЗМПВВППРБ е предоставил на пристанищния оператор (оператори) достъп до пазара на пристанищни дейности и услуги, за извършването на които е необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения
           7. Технологичният план на пристанището (предоставя се в оригинал);
         8. Описание на основните параметри и характеристики на пристанището и пристанищните съоръжения по съответните Приложения съгласно изискванията на  Наредба №19 от 09.12.2004г. „За регистрация на пристанищата на Република България” (предоставя се в оригинал);
 
	9. Проект на план за приемане и обработване на отпадъци, изработен и съгласуван в съответствие с нормативната уредба; 	10. Утвърден авариен план на пристанището/пристанищния терминала; 	11. Съгласуваната с Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" инструкция за експлоатация на индустриалния железопътен клон, когато има такъв; 	12.Технологичните карти, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 34-37 от НИЕГПСПО; 	13. Инструкцията за обслужване на пътниците, изготвена в съответствие с изискванията на чл. 38 от НИЕГПСПО, когато ще се предоставя пристанищната услуга "обслужване на пътници";
	14. Сертификатът за системата за управление на качеството, внедрена от пристанищния оператор, получил достъп до пазара на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗМПВВППРБ, когато се иска издаване на УЕГ на пристанище за обществен транспорт; 	15.  Правилник за организация на работата в пристанището, когато се иска издаване на УЕГ на пристанище по чл. 107 – 109 от ЗМПВВППРБ; 	16. Изготвените по реда на Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони правила за сигурност на пристанището, когато същото не попада в приложното поле на Регламент (ЕО) №725/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета от 31.03.2004 г., относноподобряване сигурността на карабите и на пристанищните съоръжения; 	17. Пълномощно, когато Заявлението се подава от пълномощник (предоставя се в оригинал);
	18. Документ за платени държавни такси съгласно Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на МТС;
Документите по т. 5,7-9 и 16-18 се предоставят в оригинал, а останалите в заверено от заявителя копие. Документите съставени на чужд език, се представят и с достоверен превод на български език, съгласно изискванията на чл. 72, ал. 2 от НИЕГПСПО.
СПИСЪКнадокументи към Заявление за издаване на Удостоверение за експлоатационна годност на специализиран пристанищен обект
          1. Документите, удостоверяващи въвеждането на строежа (строежите) в експлоатация;
          2. Техническият паспорт (или паспорти) на строежа (строежите) влиза в сила от 2022 г.;
          3. Техническата документация за плаващото съоръжение (съоръжения), представляващо специали-зиран пристанищен обект;
          4. Проектът на схема за обвързване на съоръжението(съоръженията) по т. 3;
          5. Изработеният в съответствие с чл. 60, ал. 3 от НИЕГПСПО правилник за организацията на работа;
          6. Пълномощно, когато Заявлението се подава от пълномощник (предоставя се в оригинал);
         7. Документ за платени държавни такси съгласно Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на МТС; 
Документите по т. 4-6 се предоставят в оригинал, а останалите в заверено от заявителя копие.


Забележка:
Всички копия от документи се заверяват по надлежния ред: вярно с оригинала, двете имена и длъжността и подписа на извършващия заверката, дата на заверяване.
Всички указателни и спомагателни данни (многоточия и пр.) от Заявлението да се изтрият, като останат само тези съответстващи на конкретния случай.
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