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ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЧАСТ Б 

ДОПЪЛНЕНИЕ 1 

Образец на декларация за сигурност между кораб и пристанищно съоръжение2 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ 

Име на кораба:   

Пристанище на регистрация:  

ИМО номер:   

Име на пристанищното съоръжение:  

 

Тази декларация за сигурност е валидна от .........   до ...........  , за следните дейности: 
…………………………………………………………………. 

(избройте дейностите със съответните подробности) 

при следните нива на сигурност 

Ниво(а) на сигурност на кораба:   

Ниво(а) на сигурност на пристанищното съоръжение:  

 

Пристанищното съоръжение и корабът се споразумяват за следните мерки за сигурност и 
отговорности за осигуряване на съответствие с изискванията на част А от Международния 
кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения. 

 Поставянето на инициалите на офицера по 
сигурността на кораба или на офицера по 
сигурността на пристанищното съоръжение в 
тези колони показва, че дейността ще се 
извършва съгласно съответния одобрен план от

Дейност Пристанищното 
съоръжение: Кораба: 

Гарантиране на извършването на всички 
задължения, свързани със сигурността 

  

Наблюдение на зоните с ограничен 
достъп така, че до тях да имат достъп 
само упълномощен персонал 

  

Контрол над достъпа на пристанищното 
съоръжение 

  

Контрол над достъпа на кораба   
Наблюдение на пристанищното 
съоръжение, включително зоните за 
акостиране и зоните около кораба 
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Наблюдение на кораба, включително 
зоните за акостиране и зоните около 
кораба 

  

Обработка на товара  
Доставка на провизии на борда   
Обработка на непридружените багажи   

Контрол на качването на борда на 
лицата и на вещите им 

  

Гарантиране на бърз достъп до 
системата за комуникация за сигурност 
между кораба и пристанищното 
съоръжение. 

  

 

2 Този образец на декларация за сигурност се използва между кораб и пристанищно 
съоръжение. Ако декларацията за сигурност е сключена между два кораба, този образец 
съответно се променя. 
  

Подписалите това споразумение страни удостоверяват, че мерките за сигурност и 
договореностите както за пристанищното съоръжение, така и за кораба по време на 
посочените дейности отговарят на разпоредбите на глава XI-2 и част А от Кодекса, които ще 
бъдат приложени в съответствие с разпоредбите, които вече са предвидени в одобрения от 
тях план или специфичните мерки, договорени и изложени в приложението. 

Дата …………………………………….. на ……………………………………………….. 
 
 

Подпис за и от името на 
пристанищното съоръжение: кораба: 

 
(Подпис на офицера по сигурността на пристанищното съоръжение) (Подпис на капитана или офицера по сигурността на кораба) 
 

Име и длъжност на лицето, което подписва 
Име: Име: 
Длъжност: Длъжност: 

 
Данни за контакт 

(попълва се според случая) 
(посочете телефонните номера или радиоканалите или честотите, които ще се 

използват) 
за пристанищното съоръжение: за кораба: 

 
Пристанищно съоръжение:      Капитан: 
Офицер по сигурността на пристанищното съоръжение:  

 Офицер по сигурността на 
кораба: 
Компания: 
Офицер по сигурността на 
компанията:
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ДОПЪЛНЕНИЕ 2 

Образец на декларация за съответствие на пристанищното съоръжение 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРИСТАНИЩНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ 

(Официален печат) (Държава) 

Номер на декларацията ……………………… 

Издадена съгласно разпоредбите на част Б от 

МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБИТЕ И 
ПРИСТАНИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ (ISPS КОДЕКС) 

 

Правителството на __________________________  
(име на държавата) 

Име на пристанищното съоръжение: ....................... …………..  
Адрес на пристанищното съоръжение: .................... …………..  

С ТОВА СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че съответствието на това пристанищно съоръжение с 
разпоредбите на глави XI-2 и част А от Международния кодекс за сигурност на корабите и 
пристанищните съоръжения (ISPS Кодекс) е проверено и че това пристанищно съоръжение 
функционира в съответствие с одобрения план за сигурност на пристанищното съоръжение. 
Този план е одобрен за следното <посочете видовете операции, видовете кораби или 
дейности или друга съответна информация> (ненужното се зачерква): 

Пътнически кораб 
Пътнически високоскоростни съдове. 
Товарни високоскоростни съдове. 
Кораб за превоз на насипни товари 
Нефтен танкер 
Танкер-химикаловоз 
Газовоз 
Подвижни крайбрежни сондажни съоръжения 
Товарни кораби, различни от посочените по-горе 

Тази декларация за съответствие е валидна до ...................... , подлежи на проверки (както е 
посочено на гърба) 
Издадена в ..........................................................................................  
(място на издаване на декларацията) 

Дата на издаване .....................................................................    
(Подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице, 

издаващо документа) 
 

(Печат или щемпел на издаващия орган, според случая)
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ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКИ 

Правителството на <въведете име на държавата> установи, че валидността на тази 
декларация за съответствие е предмет на <въведете съответните подробности за 
проверките (например задължителни годишни или непланирани)>. 

С ТОВА СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че по време на проверка, извършена в съответствие с 
параграф Б/l6.62.4 от ISPS Кодекса, е установено, че пристанищното съоръжение отговаря на 
съответните разпоредби на глава XI-2 от Конвенцията и на част А от ISPS Кодекса. 

1-ва ПРОВЕРКА 

Подпис: ...............................................  
(Подпис на упълномощеното длъжностно лице) 
Място:  .................................................  
Дата:  ..................................................   

2-ра ПРОВЕРКА 
Подпис: ...............................................  

(Подпис на упълномощеното длъжностно лице) 
Място:  ................................................  
Дата:  ..................................................   

3-та ПРОВЕРКА Подпис: ...............................................  
(Подпис на упълномощеното длъжностно лице) 
Място:  ................................................  
Дата:  ..................................................   

4-та ПРОВЕРКА 
Подпис: ................................................  

(Подпис на упълномощеното длъжностно лице) 
Място:  .................................................  
Дата:  ...................................................  

 
 8549

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ 

И ГОРИТЕ
Правилник за изменение на Устройствения 
правилник на областните дирекции „Земе-
делие“ (обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.; изм., бр. 9, 
60 и 73 от 2010 г., бр. 32 от 2011 г., бр. 21 от 
2012 г., бр. 12 и 75 от 2016 г. и бр. 40 от 2020 г.)

§ 1. В приложението към чл. 6, ал. 2 се 
правят следните изменения:

1. На ред „Областна дирекция „Земеде-
лие“ – Сливен“ числото „48“ се заменя с „49“.

2. На ред „Областна дирекция „Земеде-
лие“ – София област“ числото „101“ се заменя 
със „100“.

Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър:  

Лозана Василева 
8574

НАРЕДБА № 8 
от 5 ноември 2020 г.

за условията и реда за извършване на дезин-
фекция, дезинсекция, дератизация и девас-
тация при ограничаване и ликвидиране на 

болестите по животните

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за извършване на 

дезинфекции, дезинсекции, дератизации и 
девастации (ДДДД) при ограничаване и 
ликвидиране на огнища на заразни болести 
по животните в обектите по чл. 129, ал. 1 от 
Закона за ветеринарномедицинската дейност 
(ЗВД), на граничните инспекционни вете-
ринарни пунктове по чл. 185, ал. 1 от ЗВД, 
както и при ликвидиране на последствията 
от природни бедствия и производствени 
аварии, при които са засегнати животни, с 
цел предотвратяване на епизоотии и зоонози; 


