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Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на 

дейност на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за 2019 година 

 

Категория информация Адрес Формат 

Новини https://www.marad.bg/taxonomy/term/140 pdf/word 

Представяне https://www.marad.bg/node/857 html 

Представяне - Харта на клиента; https://www.marad.bg/node/857 word 

Структура https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/275 html 

Годишен отчет; https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/196 pdf 

Декларации по ЗПКОНПИ; https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/192 pdf 

Антикорупция  - анкетна карта за 

административно обслужване; 
https://www.marad.bg/bg/node/940 word 

Антикорупция  https://www.marad.bg/node/1095 

линк към 

електронен портал 

на Комисията за 

превенция и 

противодействие на 

корупция/html 

Контакти https://www.marad.bg/node/861 html 
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Актуална политика за защита на личните 

данни; 
https://www.marad.bg/node/2466 pdf 

Административни услуги – заявления и 

указания; 
https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/277 word 

Бюджет; https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/267 xlsx 

Достъп до информация - Доклади по чл. 26 от 

Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския 

парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г.; 

https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/190 pdf 

Достъп до информация - Указания относно 

достъп до обществена информация в ИА 

"Морска администрация"; 

https://www.marad.bg/bg/node/1015 pdf/word 

Дати за провеждане на изпити за придобиване 

на правоспособности, списъци на допуснати 

кандидати и график за провеждане на 

изпитите. Информацията се поддържа по място 

на провеждане на изпитите; 

https://www.marad.bg/taxonomy/list/221 pdf 

Одобрени национални стандарти за 

провеждане на обучения за плаване на море и 

обучения за плаване по вътрешни водни 

пътища; 

https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/198 pdf 
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Одобрени програми за подготовка за 

придобиване на правоспособности на море и за 

вътрешни водни пътища; 

https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/172 pdf 

Списъци на одобрените учебни заведения и 

центрове, провеждащи курсове за специална и 

допълнителна подготовка на морски лица; 

https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/194 pdf 

Регистър на лечебните заведения, 

оправомощени да определят здравословната 

годност на морските лица в Република 

България; 

https://www.marad.bg/index.php/bg/node/2513 word 

Списък на медицинските специалисти, 

оправомощени да дават заключения от 

медицински прегледи; 

https://www.marad.bg/index.php/bg/node/1200 word 

Списък на упълномощените български фирми 

за извършване на прегледи и освидетелстване 

на спасително, противопожарно, навигационно 

и др. оборудване на кораби плаващи по море и 

вътрешни водни пътища на Европа; 

https://www.marad.bg/index.php/bg/node/1222 pdf 

Списък на класификационните общества, 

признати от Изпълнителния директор на ИА 

„Морска администрация“ и утвърдени от 

https://www.marad.bg/index.php/bg/node/930 word 
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Министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията; 

Списък на КО упълномощени за извършват 

контрол върху речни кораби; 
https://www.marad.bg/index.php/bg/node/930 word 

Регистри на пристанищата в районите на 

дирекции ДМА-Варна, ДМА-Бургас, ДРН-

Русе, ДРН-Лом; 

https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/178 pdf 

Статистика за товарооборот на морските и 

речни пристанища; 
https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/177 pdf 

Заповеди за разрешаване изработването на 

проекти на генерални планове; 
https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/230 pdf 

Регистри на пристанищните оператори в 

районите на дирекции ДМА-Варна, ДМА-

Бургас, ДРН-Русе, ДРН-Лом; 

https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/179 pdf 

Нормативни актове – Право на ЕС; https://www.marad.bg/index.php/bg/taxonomy/term/195 

линкове към 

https://eur-

lex.europa.eu 

Нормативни актове – Морски транспорт https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/256 

линкове към 

https://eur-

lex.europa.eu 

Нормативни актове – Пристанища и 

пристанищни услуги; 
https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/259 

линкове към 

https://eur-

lex.europa.eu 

https://www.marad.bg/upload/docs/Spisyci_RO_16_17092014.doc
https://www.marad.bg/upload/docs/Spisyci_RO_16_17092014.doc
https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/230
https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/230
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Нормативни актове - Корабоплаване по 

вътрешните водни пътища; 
https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/257 

линкове към 

https://eur-

lex.europa.eu 

Нормативни актове – Морски лица; https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/258 

линкове към 

https://eur-

lex.europa.eu 

Подзаконови актове (инструкции и наредби); https://www.marad.bg/taxonomy/term-abc/159 word 

Задължителни правила; https://www.marad.bg/index.php/bg/taxonomy/term/175 word 

Разпореждания; https://www.marad.bg/orders pdf 

Международни договори, по които Република 

България е страна в превод на български език; 
https://www.marad.bg/taxonomy/term-abc/157 pdf/word 

Закони; https://www.marad.bg/taxonomy/term-abc/158 word 

Тарифи; https://www.marad.bg/taxonomy/term-abc/160 word 

Информация за проекти; https://www.marad.bg/bg/taxonomy/list/156 pdf 

Профил на купувача - Документация по 

процедури за обществени поръчки; 
https://www.marad.bg/bg/taxonomy/list/241 pdf 

Архив по години. https://www.marad.bg/taxonomy/term/209 pdf/word/html 

 
 
 
 
 
 
 
 


