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„Асарел“ – участък „Запад“, разположено в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик,
и за даване на съгласие за изменение
на договор за предоставяне на концесия за подземни богатства – медни
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гр. Панагюрище, област Пазарджик,
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 200
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за защита
на конкуренцията, приет от ХLI Народно
събрание на 7 септември 2011 г.
Издаден в София на 13 септември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за защита на конку
ренцията (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм.,
бр. 42 от 2009 г. и бр. 54 и 97 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 думата „петима“ се заменя със „седем“, а думата „трима“ се заменя
с „петима“.
§ 2. В чл. 59 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 цифрата „3“ се заменя с „4“.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо цифрата „3“ се заменя с „4“;
б) в изречение второ цифрите „5“ и „3“ се
заменят съответно със „7“ и „4“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на този закон Народното събрание
избира двамата нови членове на Комисията
за защита на конкуренцията.
(2) Новите членове на Комисията за защита на конкуренцията по ал. 1 се избират от
Народното събрание за срок до приключване
на мандата на действащите членове.
§ 4. В двумесечен срок от влизането в сила
на този закон Комисията за защита на конкуренцията приема изменения и допълнения
на Устройствения правилник на Комисията
за защита на конкуренцията.
§ 5. В Закона за обществените поръчки
(обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от
2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33,
37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и
102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 54,
97, 98 и 99 от 2010 г. и бр. 19 и 43 от 2011 г.) в
чл. 122в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „трима“ се заменя с
„четирима“.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо цифрата „3“ се заменя с „4“;
б) в изречение второ цифрите „5“ и „3“ се
заменят съответно със „7“ и „4“.

§ 6. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36
от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г.,
бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от
2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54
от 2010 г. и бр. 50 от 2011 г.) в чл. 90 се правят
следните изменения:
1. В ал. 1 думата „трима“ се заменя с
„четирима“.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо цифрата „3“ се заменя с „4“;
б) в изречение второ цифрите „5“ и „3“ се
заменят съответно със „7“ и „4“.
§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 2, 5 и 6, които влизат в сила в
едномесечен срок от обнародването на закона
в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 септември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10482

РЕШЕНИЕ

за отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване
РЕШИ:
1. Отпуска пенсия за особени заслуги към
държавата и нацията на Валя Младенова Балканска от Смолян (следват лични данни) в
размер 700 лв. месечно, считано от 1 юли 2011 г.
2. По отношение на пенсията по т. 1 да се
прилагат разпоредбите на Кодекса за социално
осигуряване.
3. Изпълнението на решението се възлага
на управителя на Националния осигурителен
институт.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 14 септември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10660

РЕШЕНИЕ

за отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване
РЕШИ:
1. Отпуска пенсия за особени заслуги към
държавата и нацията на Велко Христов Кънев
от София (следват лични данни) в размер
700 лв. месечно, считано от 1 август 2011 г.
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2. По отношение на пенсията по т. 1 да се
прилагат разпоредбите на Кодекса за социално
осигуряване.
3. Изпълнението на решението се възлага
на управителя на Националния осигурителен
институт.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 14 септември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10661

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261
ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за преобразу ване на Педагогическ ия ко
леж – Враца, в структурата на Великотърнов
ския университет „Св. св. Кирил и Методий“
във филиал
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Преобразува Педагогическия колеж – Враца, в структурата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил
и Методий“ във Филиал – Враца, на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и
Методий“ за обучение по специалности от
професионалните направления „Педагогика“ и
„Педагогика на обучението по …“ от област на
висшето образование „Педагогически науки“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Студентите от преобразувания колеж,
които са били в трети курс през учебната
2010 – 2011 г. и не са се дипломирали, довършват обучението си при условията и по
реда, при които са приети, в Педагогическия
колеж – Плевен, в структурата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и
Методий“.
§ 2. Студентите от преобразувания колеж,
които при влизането в сила на постановлението
са в първи, втори и трети курс по специалността „Предучилищна педагогика и чужд
език“, могат да продължат обучението си по
същата специалност, както следва:
1. във Филиал – Враца, на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42,
ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето
образование;
2. в Педагогическия колеж – Плевен, в
структурата на Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий“ – за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“
от Закона за висшето образование.
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§ 3. Студентите от преобразувания колеж,
които при влизането в сила на постановлението са в първи, втори и трети курс по
специалността „Начална училищна педагогика“, могат да продължат обучението си,
както следва:
1. във Филиал – Враца, на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“
по специалността „Предучилищна и начална
училищна педагогика“ за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от
Закона за висшето образование;
2. в Педагогическия колеж – Плевен, в
структурата на Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий“ по специалността
„Начална училищна педагогика“ за придобиване на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от
Закона за висшето образование.
§ 4 . А рх и вът на Педа г ог и че ск и я ко леж – Враца, в структурата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се предоставя на Филиал – Враца,
на Великотърновския университет „Св. св.
Кирил и Методий“.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето
образование.
§ 6. Постановлението влиза в сила на
1 октомври 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10521

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263
ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за промяна на предназначението на неусво
ените от Българската академия на науките
средства, предоставени в изпълнение на Пос
тановление № 320 на Министерския съвет
от 2008 г. за предоставяне на допълнителни
средства по бюджета на Бъ л гарск ата а к а
дем и я на нау к и те за у час т ие в с ъвмес тен
н а г р а ден ф он д с Държ а вн и я у н и в ер си
те т в А йова – Съед и нен и те а мери к а нск и
щат и, у ч реден на и ме то на Д жон Ата насов
(ДВ, бр. 110 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Неусвоените към 30 септември 2011 г.
средства в размер левовата равностойност на
1 млн. щатски долара, предоставени по бюджета
на Българската академия на науките в изпълнение на Постановление № 320 на Министерския
съвет от 2008 г., да се използват за изпълнение
на парични задължения на Института за ядрени
изследвания и ядрена енергетика при Българската
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академия на науките по договор № 0884657002-08/BG-RR от 10 юни 2008 г. с Федерално
държавно унитарно предприятие „Федерален
център по ядрена и радиационна безопасност“
на Руската федерация.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на председателя на Българската академия на
науките съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката да осигури допълнителен
лимит за плащания по бюджета на Българската
академия на науките за 2011 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите, на министъра на образованието, младежта и науката и на
председателя на Българската академия на науките.

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

10662

РЕШЕНИЕ № 684
ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от
Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми – медно-златни руди, от
находище „Асарел“ – участък „Запад“, раз
положено в землището на гр. Панагюрище,
община Панагюрище, област Пазарджик, и за
даване на съгласие за изменение на договор
за предоставяне на концесия за подземни
богатства – медни руди, чрез добив от на
ходище „Асарел“, гр. Панагюрище, област
Пазарджик, сключен на 23 декември 1998 г.
меж д у минист ъра на промиш леност та и
„Асарел – Медет“ – ЕАД
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства и чл. 70, ал. 3, т. 5
от Закона за концесиите във връзка с чл. 37,
ал. 1 от Закона за подземните богатства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – меднозлатни руди, от находище „Асарел“ – участък
„Запад“, община Панагюрище, област Пазарджик, който се извършва със средства на
концесионера и на негов риск. Находището
е индивидуализирано с координатите на точ-

ВЕСТНИК

БРОЙ 73

ки от № 1 до № 12 по контура на запасите
и ресурсите в координатна система „1970 г.“
съгласно приложение № 1 и е с площ 77,68 дка.
2. Определя концесионна площ с размер
16 038 дка, включваща площта на находище
„Асарел“ – участък „Запад“, и площите, необходими за осъществяване на дейностите по
концесията извън добива.
2.1. Концесионната площ е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до
№ 40 в координатна система „1970 г.“ съгласно
приложение № 2. Площта, описана с координатите на точки от № 1 до № 40, не включва
площта на находище „Асарел“, индивидуализирано с координатите на точки от № 1 до
№ 34 съгласно приложение № 3.
2.2. Външните контури на концесионната
площ на находище „Асарел“, предоставена с
Решение № 725 на Министерския съвет от
2010 г., и на находище „Асарел“ – „Запад“,
описана в т. 2.1, съвпадат изцяло.
3. Определя срок на концесията 15 години.
4. Определя за концесионер „Асарел – Медет“ – АД, Панагюрище, притежаващо удостоверение за търговско откритие № 0349 от
12 септември 2008 г.
5. Концесията да се осъществява при следните условия:
5.1. Концесионерът може да осъществява
концесионна дейност само върху територии от
концесионната площ, върху които е придобил
право на собственост или върху които има
учредено право на ползване или договор за
наем със собственика на земята, както и след
извършена промяна на предназначението на
земите, покриващи находището.
5.2. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
5.3. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, защитените със закон
територии и обекти, правата върху земите от
държавния горски фонд и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред.
5.4. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с
писмено съгласие на концедента при условията
на чл. 25 от Закона за подземните богатства.
5.5. Добивът на подземното богатство по т. 1
може да започне, след като бъде съгласуван
с министъра на икономиката, енергетиката и
туризма цялостен работен проект за добив и
първична преработка, изготвен въз основа на:
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5.5.1. влязло в сила решение по оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС),
с което се одобрява инвестиционното предложение за добив на подземни богатства от
находище „Асарел“ – участък „Запад“, включващо и положителна оценка за съвместимост
на инвестиционното предложение с предмета
и целите на опазване в защитена зона „Средна
гора“ с код ВG0001389, определена за опазване
на природните местообитания и дивата флора
и фауна, и в защитена зона „Средна гора“ с
код ВG0002054, определена за опазване на
дивите птици, или
5.5.2. влязло в сила решение, с което е
преценено да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение за добив на подземни
богатства от находище „Асарел“ – участък
„Запад“, и оценка за съвместимост на инвестиционното предложение с предмета и целите
на опазване в защитена зона „Средна гора“
с код ВG0001389, определена за опазване на
природните местообитания и дивата флора
и фауна, и в защитена зона „Средна гора“ с
код ВG0002054, определена за опазване на
дивите птици.
5.6. Всички дейности по предоставената
концесия се извършват в съответствие с установените в страната технически и технологични изисквания.
5.7. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
5.8. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
5.9. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
6.1. Основни права на концесионера:
6.1.1. да добива подземни богатства – мета лни полезни изкопаеми – медно-златни
руди, от находището по т. 1;
6.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концесията подземни богатства,
за които е предоставена концесията;
6.1.3. да извършва всичк и необходими
дейности, свързани с добива, включително
допроучване в границите на находището,
складиране, преработка, транспорт и продажба
на подземните богатства по т. 1;
6.1.4. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
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определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
6.1.5. да придобие право на ползване върху
минните отпадъци от добива и първичната
преработка в съответствие със съгласуваните
цялостен работен проект и годишни работни
проекти за добив и първична преработка;
6.1.6. да складира отпадъците от добива
и преработката на подземното богатство въз
основа на проекти, съгласувани с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, съг
ласно Закона за подземните богатства.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
6.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
6.2.1.2. прилага методи, технологии и системи, ограничаващи отрицателното въздействие
върху земните недра и околната среда;
6.2.1.3. извлича оптимално запасите и ресурсите при добива им от земните недра и
съдържащите се в тях полезни компоненти
при първичната им преработка;
6.2.1.4. спазва изискванията за депониране и съхраняване на почвените материали и
минните отпадъци;
6.2.1.5. осигури опазването и възстановяването на околната среда, безопасността и
здравето на работещите, както и опазването
на културните ценности;
6.2.1.6. не причинява отделяне на наднормени вредности в жилищните зони на найблизките населени места;
6.2.1.7. не нарушава режима на експлоатация
на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди;
6.2.2. да внася концесионно плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
6.2.3. да извърши инвестиции за първия
5-годишен период от срока на концесията в
размер не по-малък от 38 млн. лв.; първият
5-годишен период от срока на концесията
започва да тече от датата, на която:
6.2.3.1. е влязло в сила решение по оценка
на ОВОС, с което се одобрява инвестиционното
предложение за добив на подземни богатства
от находище „Асарел“ – у част ък „Запад“,
включващо и положителна оценка за съвместимост на инвестиционното предложение с
предмета и целите на опазване в защитена зона
„Средна гора“ с код ВG0001389, определена
за опазване на природните местообитания
и дивата флора и фауна, и в защитена зона
„Средна гора“ с код ВG0002054, определена
за опазване на дивите птици, или
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6.2.3.2. е влязло в сила решение, с което е
преценено да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение за добив на подземни
богатства от находище „Асарел“ – участък
„Запад“, както и положително решение по
оценка за съвместимост на инвестиционното предложение с предмета и целите на
опазване в защитена зона „Средна гора“ с
код ВG0001389, определена за опазване на
природните местообитания и дивата флора
и фауна, и в защитена зона „Средна гора“ с
код ВG0002054, определена за опазване на
дивите птици;
6.2.4. да изработи и съгласува с компетен
тните държавни органи при условия, по ред и
в срокове, определени в концесионния договор:
6.2.4.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
6.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
6.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
6.2.4.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
6.2.4.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
6.2.5. да уведомява концедента и компетентните държавни органи при условия и по
ред, определени в концесионния договор, за
всяко обстоятелство, което може да създаде
опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за
безопасността и здравето на населението,
както и от разрушаване или увреждане на
културни ценности;
6.2.6. да съставя и да води пълна и подробна геоложка и техническа документация
за дейностите по концесията съгласно дей
стващата нормативна уредба и да я предоставя
за проверка в съответствие с условията на
сключения договор;
6.2.7. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.7.1. шестмесечни отчети за действително
добитите количества подземни богатства и
съдържанията на металите в тях – до 15 дни
след изтичането на съответното шестмесечие;
6.2.7.2. отчет за изпълнението на съответния годишен работен проект за добив и
първична преработка, съдържащ и отчет за
изменението на запасите и ресурсите през
изтеклата година;
6.2.7.3. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
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6.2.8. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
6.2.9. да извърши техническа ликвидация и
биологична рекултивация за своя сметка при
условия и в срокове, определени в одобрените
цялостен работен проект и годишни работни
проекти за ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и за рекултивация на
засегнатите земи.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
6.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията на концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
6.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
6.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основни задължения по това
решение и по договора и/или при нарушаване
условията на концесията.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на дейностите по концесията, след като такова бъде поискано, при
условия и по ред, определени в концесионния
договор;
6.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
7. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му от страните.
8. Срокът на концесията започва да тече
от датата, на която:
8.1. е влязло в сила решение по оценка на
ОВОС, с което се одобрява инвестиционното
предложение за добив на подземни богатства
от находище „Асарел“ – у част ък „Запад“,
включващо и положителна оценка за съвместимост на инвестиционното предложение с
предмета и целите на опазване в защитена зона
„Средна гора“ с код ВG0001389, определена
за опазване на природните местообитания
и дивата флора и фауна, и в защитена зона
„Средна гора“ с код ВG0002054, определена
за опазване на дивите птици, или
8.2. е влязло в сила решение, с което е
преценено да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение за добив на подземни
богатства от находище „Асарел“ – участък
„Запад“, както и положително решение по
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оценка за съвместимост на инвестиционното предложение с предмета и целите на
опазване в защитена зона „Средна гора“ с
код ВG0001389, определена за опазване на
природните местообитания и дивата флора
и фауна, и в защитена зона „Средна гора“ с
код ВG0002054, определена за опазване на
дивите птици.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на задълженията за концесионно плащане,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
и договорни неустойки.
9.2. Първата годишна банкова гаранция
се представя от концесионера до 10 дни от
въвеждане на находището в експлоатация,
но не по-късно от две години след влизането в сила на концесията при условията на
т. 8. Размерът на първата банкова гаранция
е 432 000 лв.
9.3. За всяка следваща година банковата
гаранция е 50 на сто от стойността на концесионното плащане и дължимия върху него
ДДС за предходната година и се представя на
концедента не по-късно от 30 дни преди изтичане валидността на предходната гаранция.
9.4. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
10. Определя концесионно плащане, както
следва:
10.1. Годишно парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство,
което се изчислява като процент от стойността
на добитите подземни богатства в съответствие с чл. 1 от приложение № 3 към чл. 10
от Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение
за добив на подземни богатства по реда на
Закона за подземните богатства.
10.2. Минималният процентен размер на
концесионното плащане е 1,5 на сто от стойността на добитите руди при рентабилност на
нетните приходи от продажби до 10 на сто,
включително при отрицателни стойности, а
максималният процентен размер е 4 на сто
от стойността на добитите руди при 50 на
сто или по-висока рентабилност на нетните
приходи от продажби. При рентабилност от 10
до 50 на сто размерът се увеличава с 0,0625 на
всеки процент увеличение на рентабилността.
10.3. Стойността на добитите подземни
богатства се определя като произведение от
съдържащите се в добитите подземни богатства
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метали мед и злато и средноаритметичната им
цена съгласно обявените цени на Лондонската
метална борса за съответния период.
10.4. М и н и ма л но т о г од и ш но пари ч но
концесионно плащане се формира като сума
от 1,5 на сто от стойността на добитите медно-златни руди, изчислена при условията на
т. 10.2 и 10.3, и 1,5 на сто от стойността на
недобитите количества руда до 833 хил. тона
със средно съдържание на мед – 0,376 на
сто, и на злато – 0,284 г/тон, изчислена при
условията на т. 10.3.
10.5. Годишното парично концесионно плащане и дължимият върху него ДДС се внася
от концесионера на две вноски до 15 дни
след изтичане на съответното шестмесечие
по сметка, посочена от концедента. Начинът
на изчисляване и сроковете за заплащане се
определят в концесионния договор.
10.6. При доказана възможност за извличане и продажба на други метали (освен мед
и злато) размерът, условията и редът за внасяне на концесионно плащане се определят с
допълнително споразумение, сключено между
концесионера и концедента в съответствие с
действащата към момента на сключване на
споразумението методика за тяхното определяне.
11. Концесионно плащане се дължи от
момента на въвеж дане на на ходището в
експлоатация, но не по-късно от две години
след влизането в сила на концесията при
условията на т. 8.
12. При условия и по ред, определени в
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
съгласуван проект за техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства.
13. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася по бюджета на община Панагюрище, област Пазарджик, при
условията и в сроковете по т. 10.5 50 на сто
от внесеното концесионно плащане.
14. Размерът на концесионното плащане
се променя с допълнително споразумение
към концесионния договор при промяна на
законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
15. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
15.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Асарел – Медет“ – АД, Панагюрище, в тримесечен срок
от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
15.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
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15.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
15.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред.
16. Дава съгласие министърът на икономиката, енергетиката и туризма да сключи
допълнително споразумение за изменение на
договора за предоставяне на концесия за подземни богатства – медни руди, чрез добив от
находище „Асарел“, гр. Панагюрище, област
Пазарджик, за намаляване на предоставената
с Решение № 725 на Министерския съвет от
2010 г. допълнителна площ към находище
„Асарел“, необходима за осъществяване на
дейностите по концесията, чрез изваждане
на площта на находище „Асарел“ – участък
„Запад“, индивидуализирано с координатите
по т. 1.
16.1. Размерът на допълнителната площ,
необходима за осъществяване на дейностите
по концесията на находище „Асарел“, е с
размер 15 960,3 дка.
16.2. Концесионната площ, покриваща находище „Асарел“ и площите, необходими за
осъществяване на дейностите по концесията,
е с размер 17 356,4 дка, индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 40 в
координатна система „1970 г.“.
16.3. Допълнителното споразумение да се
сключи в тримесечен срок от влизането в
сила на решението.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение № 1
към т. 1
Координати на граничните точки на находище
„Асарел“ – участък „Запад“
Координатна система „1970 г.“
№ на
точка
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Приложение № 2
към т. 2.1
РЕГИСТЪР
с координати на характерни точки на зая
вената обща концесионна площ за участък
„Запад“, находище „Асарел“, по смисъла на
чл. 37 от Закона за подземните богатства
Координатна система „1970 г.“
№ на
точка

Y(E)

X(N)

1.

8564010,6

4588320,1

2.

8565845,8

4588258,5

3.

8566207,0

4587998,3

4.

8566830,8

4587609,3

5.

8567309,5

4586927,7

6.

8566909,3

4585908,9

7.

8565830,3

4585233,6

8.

8565327,5

4585288,9

9.

8565313,1

4585534,6

10.

8565356,1

4585768,3

11.

8564770,5

4586200,0

12.

8564709,9

4586323,2

13.

8564596,9

4586399,7

14.

8564228,7

4586631,0

15.

8564091,2

4586896,1

16.

8563937,6

4587012,0

17.

8563745,5

4587098,9

18.

8563760,7

4586975,7

19.

8563648,8

4586991,2

20.

8563582,5

4586974,7

21.

8563305,8

4586685,8

22.

8563042,7

4586441,3

23.

8562887,1

4585915,0

24.

8562670,3

4585523,7

25.

8561278,3

4585827,7

26.

8560825,9

4588732,2

Y(м)

Х(м)

1.

8564384,6

4587150,5

27.

8560455,6

4588940,6

2.

8564426,9

4587179,5

28.

8560385,7

4589507,2

3.

8564586,8

4587150,8

29.

8560734,7

4589848,2

4.

8564692,1

4587152,7

30.

8560990,3

4589881,3

5.

8564700,0

4587100,0

31.

8561077,1

4589912,7

6.

8564695,0

4587000,0

32.

8561202,4

4589840,7

7.

8564691,2

4586923,6

33.

8561703,0

4589908,0

8.

8564600,0

4586881,1

34.

8562168,9

4589780,9

9.

8564504,0

4586871,2

35.

8562364,0

4589662,1

10.

8564427,8

4586907,0

36.

8562458,0

4589559,0

11.

8564414,5

4587033,2

37.

8562701,9

4589517,0

12.

8564389,5

4587096,4

38.

8563078,4

4589316,6
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№ на
точка

Y(E)

X(N)

39.

8563580,2

4588754,9

40.

8563901,1

4588496,7

Приложение № 3
към т. 2.1
Координати на граничните точки на нахо
дище „Асарел“
Координатна система „1970 г.“
№ на
точка

X

Y

1.

4587815

8565345

2.

4587800

8565410

3.

4587700

8565590

4.

4587600

8565705

5.

4587500

8565790

6.

4587400

8565815

7.

4587300

8565840

8.

4587200

8565820

9.

4587100

8565825

10.

4587000

8565835

11.

4586900

8565880

12.

4586800

8565865

13.

4586700

8565860

14.

4586600

8565780

15.

4586500

8565620

16.

4586400

8565510

17.

4586300

8565380

18.

4586300

8565345

19.

4586300

8565100

20.

4586400

8564980

21.

4586500

8564830

22.

4586600

8564755

23.

4586700

8564720

24.

4586800

8564680

25.

4586900

8564690

26.

4587000

8564695

27.

4587100

8564700

28.

4587200

8564685

29.

4587300

8564730

30.

4587400

8564790

31.

4587500

8564825

32.

4587600

8564950

33.

4587700

8565020

34.
10583

4587800

8565070
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РЕШЕНИЕ № 688
ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имо
ти – частна собственост, за държавна нужда за
изграждане на обект „АМ „Хемус“ Софийски
околовръстен път – пътен възел „Яна“, учас
тък от км 0+000 до км 8+460“, в землището
на с. Долни Богров, район „Кремиковци“,
Столична община
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и
значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности
в определените срокове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „АМ „Хемус“ Софийски
околовръстен път – пътен възел „Яна“, участък
от км 0+000 до км 8+460“ съгласно парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-141777 на министъра на регионалното развитие
и благоустройството от 30 август 2011 г., с
влязло в сила разпореждане за допускане на
предварително изпълнение, имоти и части
от имоти – частна собственост, намиращи
се в землището на с. Долни Богров, район
„Кремиковци“, Столична община:
а) поземлен имот с площ 19,187 дка, състав
ляващ имот № 000036 (поземлен имот с идентификатор № 22304.7913.11 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед № РД-18-57 на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 3 септември 2010 г.),
местността Прогона, с трайно предназначение
на територията: земеделска, с начин на трайно
ползване: мочурище, при граници: поземлен
и мо т № 030 0 0 8 – д ру г а с е лско с т опа нск а
територия – собственост на наследниците
на Никифор Младенов Йорданов; поземлен
имот № 045015 – полски път на Столичната
община; поземлен имот № 030010 – друга
селскостопанска територия – собственост на
наследниците на Славка Христакиева Йорданова; поземлен имот № 030001 – пасище, мера
на Столичната община – кметство с. Долни
Богров; 000034 – полски път на Столичната
община, и поземлен имот № 030009 – друга
селскостопанска територия – земи по чл. 19
ЗСПЗЗ.
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Размерът на паричното обезщетение е
1573 лв. съгласно експертна оценка за определяне на пазарната стойност на имота от
септември 2011 г., изготвена от оценител на
имоти, дължимо на Недялко Георгиев Костов с адрес: София, район „Кремиковци“, кв.
Челопечене, ул. Гилица 15;
б) поземлен имот с площ 0,590 дка, съставляващ имот № 000254, целият с площ
3,098 дка (поземлен имот с идентификатор
№ 22304.7979.254 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-57 на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър от 3 септември 2010 г.), местността
Бандова воденица, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на
трайно ползване: друг вид земеделска земя,
при граници: поземлен имот № 000524 – храсти – собственост на наследниците на Слав
ка Христакиева Йорданова; поземлен имот
№ 000269 – пасище, мера – собственост на
Бойка Николова Керкелова; поземлен имот
№ 000241 – друга селскостопанска територия – собственост на наследниците на Никифор Младенов Йорданов; поземлен имот
№ 000232 – канал на МЗХ – ХМС; поземлен
имот № 000234 – полски път на Столичната
община, и поземлен имот № 096004 – пасище, мера – собственост на наследниците на
Кръстан Стефанов Кръстев.
Размерът на паричното обезщетение е 48 лв.
съгласно експертна оценка за определяне на
пазарната стойност на имота от септември
2011 г., изготвена от оценител на имоти, дължимо на Недялко Георгиев Костов с адрес:
София, район „Кремиковци“, кв. Челопечене,
ул. Гилица 15;
в) поземлен имот с площ 1,546 дка, съставляващ имот № 000253 (поземлен имот с
идентификатор № 22304.7979.253 по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-57 на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 3 септември
2010 г.), местност та Бан дова воденица, с
трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг
вид земеделска земя, при граници: поземлен
имот № 000269 – пасище, мера – собственост
на Бойка Николова Керкелова, и поземлен
имот № 000241 – друга селскостопанска територия – собственост на наследниците на
Никифор Младенов Йорданов.
Размерът на паричното обезщетение е
127 лв. съгласно експертна оценка за определяне на пазарната стойност на имота от
септември 2011 г., изготвена от оценител на
имоти, дължимо на Недялко Георгиев Костов с адрес: София, район „Кремиковци“, кв.
Челопечене, ул. Гилица 15;

ВЕСТНИК

БРОЙ 73

г) поземлен имот пл. № 730 с площ 1567 кв. м
заедно с построените в имота сгради, идентичен на част от поземлен имот с идентификатор
№ 22304.7979.548 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-57 на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
от 3 септември 2010 г., целият с площ 2300 кв.
м, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, с начин на трайно ползване:
за друг вид застрояване, представляващ част
от поземлен имот № 000468 по картата на
възстановената собственост на с. Долни Бог
ров съгласно удостоверение № 68-00-1140 на
„ГИС“ – ЕООД – София, от 22 август 2011 г.
Размерът на паричното обезщетение е
151 621 лв. съгласно експертна оценка за определяне на пазарната стойност на имота от
септември 2011 г., изготвена от оценител на
имоти, дължимо на Пламен Йорданов Филев с адрес: София, ж.к. Младост 1, бл. 42А,
ет. 14, ап. 69.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на
т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10683

РЕШЕНИЕ № 693
ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скално
облицовъчни материали – гнайсошисти, от
находище „Чатала“, разположено в земли
щето на с. Железино, община Ивайловград,
област Хасково
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства във връзка с § 105,
ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 100
от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
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материали – гнайсошисти, от находище „Чатала“, разположено в землището на с. Железино, община Ивайловград, област Хасково,
който се извършва със средства, осигурени
от концесионера и на негов риск. Площта,
покриваща находището, е с размер 393 258 кв.
м и е индивидуализирана с координатите на
точки от № 1 до № 12 по контура на запасите
съгласно координатен регистър в координатна
система „1970 г.“, представляващ неразделна
част от концесионния договор.
2. Определя концесионна площ с размер
663 210 кв. м, включваща площта, покриваща
находище „Чатала“, както и необходимите
площи за осъществяване на дейността по
концесията. Концесионната площ е индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 11 съгласно координатен регистър
в координатна система „1970 г.“ съгласно
приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Определя за концесионер „Гнайс Кобилино“ – ООД, с. Кобилино, община Ивайлов
град – титуляр на Удостоверение за търговско
откритие № 0391 от 19 януари 2009 г., издадено
от министъра на околната среда и водите.
5. Концесията да се осъществява при следните условия:
5.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от държавния
горски фонд и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред.
5.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на чл. 25 от Закона за подземните
богатства.
5.3. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след:
5.3.1. влизане в сила на положително решение по оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС) или решение да не се извършва
ОВОС на инвестиционното предложение за
добив и първична преработка на подземни
богатства от находище „Чатала“, разположено
в землището на с. Железино, община Ивайловград, област Хасково, по реда на Закона
за опазване на околната среда;
5.3.2. влизане в сила на положително решение по оценка за съвместимостта на добива на
подземни богатства съгласно чл. 31 от Закона
за биологичното разнообразие и Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проек-
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ти и инвестиционни предложения с предмета
и целите на опазване на защитени зони (ДВ,
бр. 73 от 2007 г.);
5.3.3. съгласуване с министъра на икономиката, енергетиката и туризма на цялостен
работен проект и годишен работен проект за
добив и първична преработка от находище
„Чатала“.
5.4. Всички дейности по предоставената
концесия да се извършват в съответствие с
установените в страната технически и технологични изисквания.
5.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
5.6. Всички разходи, свързани с дейностите
по предоставената концесия, са за сметка на
концесионера.
5.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
6.1. Основни права на концесионера:
6.1.1. да добива гнайсошисти от находището по т. 1 при спазване на ограничението
по т. 6.1.5;
6.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – гнайсошисти;
6.1.3. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията;
6.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
6.1.5. концесионерът няма право да извършва допроучване, добив, складиране, преработка
и транспорт на подземни богатства в границите
на сервитутна зона за предпазване на паметниците на културата, индивидуализирана с
координатите на точки от № 1 до № 9 съгласно
координатен регистър в координатна система
„1970 г.“, с площ 280 891 кв. м, представляващ
неразделна част концесионния договор;
6.1.6. да складира отпадъците от добива
и преработката на подземното богатство въз
основа на проекти, съгласувани с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
6.2. Основни задължения на концесионера:
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6.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
6.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
6.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна експлоатация,
която може да доведе до загуби на подземни
богатства или до икономическа неизгодност
за бъдещо разработване на находището;
6.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
6.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
6.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
6.2.3. да извърши инвестиции за срока на
концесията в размер не по-малък от 291 200 лв.;
6.2.4. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.4.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
6.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
6.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
6.2.4.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
6.2.4.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
6.2.5. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за националната сигурност, отбраната на страната,
обществения ред, човешкото здраве, околната
среда, защитени със закон територии, обекти,
растителни и животински видове, културни
ценности;
6.2.6. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията;
6.2.7. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.7.1. шестмесечни отчети за действително
добитите и продадените количества гнайсошисти и среднопретеглената продажна цена по
оперативни данни за съответния период – до
30 дни след изтичането на съответното шестмесечие;
6.2.7.2. окончателен годишен отчет за действително добитите и продадените количества
гнайсошисти и среднопретеглената продажна
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цена за съответния период – до 31 януари на
следващата година;
6.2.7.3. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка и за изменението на запасите и ресурсите
през изтеклата година;
6.2.7.4. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
6.2.8. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
6.2.9. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 6.2.4.4;
6.2.10. да застрахова дейността по добива
от обекта на концесията срещу рискове от
влошаване на минно-геоложките, техноложките и икономическите характеристики на
находището, настъпили вследствие на природни бедствия и аварии, водещи до обективна
невъзможност за изпълнение на съгласуваните
работни проекти;
6.2.11. да спазва изискванията на Закона за културното наследство и да осигури
периодичен мониторинг на територията на
добивните работи от археолог на Регионалния
исторически музей – Хасково;
6.2.12. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ;
6.2.13. да не изгражда сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.2.14. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
6.2.15. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
6.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
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6.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
6.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор, в случай че с решението по реда
на Закона за опазване на околната среда и
Закона за биологичното разнообразие не бъде
одобрено инвестиционното предложение на
концесионера, както и при неизпълнение от
страна на концесионера на основните задължения по това решение и по договора и/или
при нарушаване условията на концесията.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
6.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
7. Концесионният договор влиза в сила по
ред, определен с договора, след представяне
от концесионера на банковата гаранция по
т. 9.1.1.
8. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на задълженията за концесионно плащане,
лихви, данък върху добавената стойност (ДДС)
и неустойки, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 30 000 лв. и се
представя при подписване на концесионния
договор;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от концесионното плащане за предходната година и
дължимия върху него ДДС и се представя
на концедента до 31 март на съответната
календарна година;
9.1.3. банковите гаранции по т. 9.1.1 и 9.1.2
са със срок на валидност 60 дни след изтичане
на съответната година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 9.1 концесионерът е длъжен
да възстанови нейния размер в 10-дневен
срок от уведомлението на концедента за усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
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на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Дължат се неустойки и лихви при
неизпълнение и при забавено изпълнение на
договорните задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите
се определят в концесионния договор.
10. Определя годишно парично концесионно плащане за единица добито подземно
богатство за съответния период, върху което
се дължи ДДС, както следва:
10.1. Концесионно плащане, определено
съгласно приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.2. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 2, буква „в“ от методиката по приложение № 4 към наредбата по т. 10.1 не
може да бъде по-ниско от 10,00 лв./куб. м, а
за останалата част от добитото подземно богатство – съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“
от методиката, не може да бъде по-ниско от
0,30 лв./тон, като тези стойности се индексират
ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните
материали по информация, предоставена от
Националния статистически институт, при
базова статистическа информация за цените
за 2005 г.
10.3. Концесионерът внася минима лно
парично концесионно плащане в размер не
по-нисък от 60 150 лв. годишно, определен на
базата на 15 027 куб. м минимален годишен
добив, при утвърден обемен рандеман 35 на
сто и предвидените стойности за единица
добито подземно богатство съгласно т. 10.2.
10.4. Годишното парично концесионно плащане се внася от концесионера на две вноски
два пъти годишно до 30 дни след изтичане
на съответното шестмесечие по сметка, посочена от концедента. Отчетните периоди се
определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли
до 31 декември за всяка календарна година
от срока на концесията. Начинът на изчисляване и сроковете за заплащане се определят
в концесионния договор.
11. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера по бюджета на община Ивайлов
град, област Хасково, сума, представляваща
50 на сто от дължимото концесионно плащане
за съответния период.
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12. Размерът на концесионното плащане
по т. 10.1 и на минималното концесионно
плащане по т. 10.3 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
13. Определя други изисквания, свързани
с концесията:
13.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
13.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на
съгласие спорът се решава по съдебен ред.
14. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
14.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Гнайс Кобилино“ – ООД,
с. Кобилино, община Ивайловград, в тримесечен срок от влизането в сила на решението.
14.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
14.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
14.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната
площ на находище „Чатала“
Координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

4528517,4

9461515,2

2.

4528713,6

9461539,2

3.

4528956,2

9461594,7

4.

4529054,7

9461739,9

5.

4528967,2

9461915,5

6.

4528943,4

9462183,3

7.

4528830,1

9462342,7

8.

4528688,6

9462485,3

9.

4528508,7

9462459,8

10.

4528200,0

9462400,0

11.

4528200,0

9461600,0

10684
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО СИГУРНОСТТА
НА ИНФОРМАЦИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Малта за взаимна за
щита и обмен на класифицирана информация
(Утвърдено с Решение № 487 от 30 юни 2011 г.
на Министерския съвет. В сила от 4 юли 2011 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Малта (наричани понататък „страните“),
като се споразумяха за провеждане на разговори по въпроси, свързани с политиката и
сигурността, и за разширяване и активизиране
на политическото, военното и икономическото
сътрудничество между тях,
водени от убеждението за промените в
политическата ситуация в света и отчитайки
важната роля на сътрудничеството между двете
страни за стабилизирането на мира, международната сигурност и взаимното доверие,
разбирайки, че при ползотворното сътрудничество е възможно да се наложи обмен на
класифицирана информация между страните,
желаейки да създадат правила, регулиращи взаимната защита на класифицирана
информаци я, прилож ими спрямо бъдещи
споразумения за сътрудничество, и класифицирани договори, които ще се изпълняват
между страните, съдържащи или включващи
класифицирана информация,
се договориха за следното:
Член 1
Определения
За целите на това споразумение:
(1) „Класифицирана информация“ означава
информация независимо от нейната форма,
същност или начин на пренасяне, създадена
или в процес на създаване, на която е определено ниво на класификация за сигурност и
която в интерес на националната сигурност и
в съответствие с националното законодателство изисква защита срещу нерегламентиран
достъп или унищожаване.
(2) „Нерегламентиран достъп до класифицирана информация“ означава всяка форма
на разкриване на класифицирана информация, включително злоупотреба, увреждане,
предоставяне и неправилно класифициране,
както и всякакви други действия, водещи до
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нарушаване защитата є или до загубване на
такава информация, както и всяко действие
или бездействие, довело до узнаване на информацията от неоторизирано лице.
(3) „К ласифициран документ“ означава
всяка форма на записана к ласифицирана
информация независимо от нейните характеристики или вида на записващото устройство.
(4) „К ласифициран материал“ означава
всеки класифициран документ или всякакъв
друг предмет от техническо естество, съоръжение, оборудване, устройство или въоръжение,
произведени или в процес на производство,
както и съставни части от тях, използвани за
производството им, съдържащ класифицирана
информация.
(5) „Ниво на класификация за сигурност“
означава категория, която според националното законодателство характеризира значимостта
на класифицираната информация, нивото на
ограничаване на достъпа до нея и нивото на
защитата є от страните, а също така категория,
въз основа на която се маркира съответната
информация.
(6) „Гриф за сигурност“ означава маркировка върху каквато и да е класифицирана
информация, която показва нивото на класификация за сигурност.
(7) „Разрешение за достъп“/„Удостоверение
за сигурност“ означава положително решение,
произтичащо от процедура по проучване,
което установява лоялността и надеждността
на физическо или юридическо лице, както и
други аспекти на сигурността в съответствие с
националното законодателство. Това решение
дава право на достъп на физическото или
юридическото лице и му дава възможност
да борави с класифицирана информация на
определено ниво без риск за сигурността.
(8) „Страна източник“ означава страната,
от която изхожда класифицирана информация.
(9) „Страна получател“ означава страната, на която е предоставена класифицирана
информация.
(10) „Ползвател“ означава юридическо
или физическо лице, което взема участие
в съответни дейности по сътрудничеството
или в изпълнение на класифицирани договори, по отношение на които се прилага това
споразумение.
(11) „Компетентен орган“ означава органа, който в съответствие с националното
законодателство на съответната страна провежда националната политика за защита на
класифицираната информация, упражнява
общ контрол в тази сфера, както и ръководи
изпълнението на това споразумение. Тези органи са посочени в чл. 5 на това споразумение.
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(12) „Конт рагент“ означава физическо
или юридическо лице, което има правоспособност да сключва договори, и/или страна
по класифицирани договори, попадащи под
разпоредбите на това споразумение.
(13) „К ласифициран договор“ означава
споразумение между двама или повече контрагенти, което съдържа или предполага достъп
до класифицирана информация.
(14) „Принципът „Необходимост да се знае“
означава необходимостта да се получи достъп
до класифицирана информация във връзка със
служебни задължения и/или за изпълнение
на конкретна служебна задача.
(15) „Трета страна“ означава държава или
международна организация, която не е страна
по това споразумение, или ползвател, който
не отговаря на националните изисквания
за достъп до класифицирана информация,
включително и на принципа „Необходимост
да се знае“.
(16) „Декласифициране на информацията“
означава премахване на нивото на класификация за сигурност.
(17) „Нарушаване на мерките за сигурност“
означава действие или бездействие, противоречащо на националното законодателство, което
води или може да доведе до нерегламентиран
достъп до класифицирана информация.
Член 2
Предмет
Предмет на това споразумение е защитата
на класифицираната информация, съвместно
създадена или обменяна пряко или непряко
между страните.
Член 3
Нива на класификация за сигурност на
информацията
Страните приемат, че следните нива на
класификация за сигурност на информацията
са еквивалентни и съответстват на нивата
на класификация за сигурност, определени
в националното законодателство на съответната страна:
За Република България

За Малта

СТРОГО СЕКРЕТНО

TOP SECRET

СЕКРЕТНО

SECRET

ПОВЕРИТЕЛНО

CONFIDENTIAL

ЗА СЛУЖЕБНО
ПОЛЗВАНЕ

RESTRICTED

Член 4
Национални мерки
(1) В съответствие с националното си
законодателство страните прилагат всички
съответни мерки за защита на класифици-
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раната информация, която е съвместно създадена или обменяна по това споразумение.
На такава класифицирана информация се
осигурява същото ниво на защита, каквото е
предоставено за национална класифицирана
информация със съответно ниво на класификация за сигурност.
(2) Страните своевременно взаимно се информират за всякакви промени в националното
законодателство, които оказват влияние върху
защитата на класифицираната информация. В
тези случаи страните се информират по реда
на чл. 5, ал. 3 и 4, за да обсъдят възможните
изменения в това споразумение. Междувременно класифицираната информация се защитава според клаузите на споразумението
с изключение на случаите, когато има други
договорености в писмена форма.
(3) Не се предоставя достъп до класифицирана информация на лица единствено на
основание на ранг, длъжност или разрешение
за достъп/удостоверение за сигурност. Достъп
до класифицирана информация се предоставя
само на тези лица, на които е издадено разрешение за достъп/удостоверение за сигурност,
и в съответствие с принципа „необходимост
да се знае“.
(4) Страната получател се задължава:
а) да не предоставя класифицирана информация на трета страна без предварително
писмено съгласие на компетентния орган на
страната източник;
б) да осигури ниво на класификация за
сигурност на класифицираната информация,
съответно на нивото, дадено от страната
източник;
в) да не използва класифицираната информация за други цели освен за тези, за които
е предоставена;
г) да гарантира частните права, като патентни, авторски права или търговски тайни,
включени в класифицираната информация.
(5) А ко друго споразумение, ск лючено
между страните, съдържа по-строги правила
относно обмена или защитата на класифицираната информация, прилагат се тези правила.
(6) Крайната отговорност за защита на
класифицираната информация за индустриални или други единици е в правомощията
на тяхното ръководство.
Член 5
Компетентни органи
(1) Компетентните органи на страните са:
За Република България:
– Държавна комисия по сигурността на
информацията.
За Малта:
– Служба за сигурност на Малта.
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(2) Компетентните органи взаимно се
информират за действащото си национално
законодателство, регулиращо защитата на
класифицираната информация.
(3) С цел постигането на по-тясно сътрудничество при изпълнението на споразумението
компетентните органи могат да провеждат
консултации по молба на единия от тях.
(4) С цел постигане и поддържане на сходни стандарти за сигурност компетентните
органи при молба ще си предоставят взаимно
информация относно стандартите за сигурност, процедурите и практиките за защита на
класифицираната информация, прилагани от
съответната страна.
(5) Компетентните органи могат да подписват документи в изпълнение на това споразумение.
(6) Службите за сигурност на страните
могат да си обменят и връщат директно помежду си оперативна и/или разузнавателна
информация в съответствие с националното
законодателство.
(7) Страните се информират взаимно по
дипломатически път за всяка последваща
промяна на техните компетентни органи.
Член 6
Предаване на класифицирана информация
(1) По правило класифицирана информация
се предава чрез използването на дипломатически или военни куриери или чрез други
средства, отговарящи на изискванията на
националното законодателство на страните.
Страната получател потвърждава писмено получаването на класифицираната информация.
(2) Класифицирана информация може да се
предава чрез защитени телекомуникационни
системи, мрежи или други електромагнитни
средства, одобрени от компетентните органи и разполагащи със сертификат, издаден
съгласно националното законодателство на
съответната страна.
(3) Други одобрени средства за предаване
на класифицирана информация могат да се
използват само по взаимна договореност
между компетентните органи.
(4) В сл у чай че т рябва да се предаде
голяма пратка, съдържаща класифицирана
информация, компетентните органи взаимно се договарят и определят средствата за
транспортирането, маршрута и другите мерки
за сигурност.
Член 7
Превод, размножаване, унищожаване
(1) Класифицирана информация, маркирана „СТРОГО СЕКРЕТНО/TOP SECRET“,
се превежда или размножава само с писмено
разрешение на страната източник.
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(2) Всички преводи на к ласифицирана
информация се извършват от лица, които
притежават подходящо разрешение за достъп.
Тези преводи носят еквивалентни грифове за
сигурност.
(3) При размножаване на класифицирана
информация грифът за сигурност на оригинала
също трябва да бъде размножен или отбелязан
на всяко копие. Тази размножена информация
трябва да бъде поставена под същия контрол
като оригиналната информация. Броят на
копията трябва да бъде ограничен до необходимия брой за официални цели.
(4) Класифицираната информация се унищожава по такъв начин, че да не може да
бъде възстановена изцяло или отчасти.
(5) Страната източник може изрично да
забрани размножаването, видоизменянето
или унищожаването на класифицирана информация чрез отбелязване върху съответния
носител на класифицирана информация или
последващо писмено уведомление. Ако унищожаването на класифицирана информация
е забранено, същата се връща на страната
източник.
(6) Класифицирана информация, маркирана
„СТРОГО СЕКРЕТНО/TOP SECRET“, не се
унищожава. Тя се връща на страната източник.
(7) В случай на ситуация, при която е невъзможно да се защитава и връща обратно
к ласифицираната информаци я, създадена
или предадена по това споразумение, тя се
унищожава незабавно. Страната получател
уведомява във възможно най-кратки срокове
компетентния орган на страната източник за
унищожаването.
Член 8
Класифицирани договори
(1) Класифицирани договори се сключват
и изпълняват в съответствие с националното законодателство на всяка страна. При
поискване компетентният орган на всяка от
страните предоставя информация за това, дали
предложеният контрагент има издадено нацио
нално разрешение за достъп/удостоверение за
сигурност, съответно на изискваното ниво на
класификация за сигурност на информацията.
Ако предложеният контрагент не притежава разрешение за достъп/удостоверение за
сигурност, компетентният орган на всяка
страна може да поиска контрагентът да бъде
проучен за издаване на разрешение за достъп/
удостоверение за сигурност.
(2) Неразделна част от всеки класифициран
договор или договор с подизпълнител е Анексът по сигурността. В този анекс контрагентът
на страната източник уточнява коя класифицирана информация ще бъде предоставена
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или създадена от страната получател и кое
съответно ниво на класификация за сигурност
е било определено на тази информация.
(3) Задължението на контрагента да защитава класифицираната информация във всички
случаи се отнася най-малко до следното:
а) задължение на контрагента да разкрива
класифицирана информация само на лице,
което предварително е било проучено във
връзка със съответните действия по договора
при спазване на принципа „Необходимост да
се знае“ и което е наето или ангажирано при
изпълнението на договора;
б) средствата, които ще бъдат използвани за
пренасяне на класифицираната информация;
в) процедурите и механизмите за информиране относно промените, които могат да
възникнат във връзка с класифицираната информация поради изменение на нейното ниво
на класификация за сигурност или отпадане на
необходимостта от по-нататъшната є защита;
г) процедурите за одобряване на посещенията, достъпа или проверки от служители на
една от договарящите страни до съоръженията
на другата страна, свързани с договора;
д) задължение да бъде уведомен компетентният орган на контрагента за осъществен
нерегламентиран достъп, за опит или подоз
рение за такъв достъп до класифицирана
информация, свързана с договора;
е) използване на класифицирана информация, свързана с договора, само за целите,
свързани с предмета на договора;
ж) стриктно спазване на процедурите за унищожаване на класифицираната информация;
з) предоставяне на класифицирана информация по договора на трета страна само с
писмено съгласие на компетентния орган на
страната източник.
(4) Необходимите мерки за защита на класифицираната информация, както и процедурата
за оценка и обезщетение на възможни загуби,
причинени на контрагентите от нерегламентиран достъп до класифицирана информация,
трябва да се регламентират детайлно в съответния класифициран договор.
(5) Договори, сключени с контрагенти,
съдържащи класифицирана информация с
ниво на класификация „ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛ
ЗВАНЕ/ RESTRICTED“, съдържат подходяща
к лауза, определ яща минималните мерки,
които трябва да се приложат за защитата на
такава класифицирана информация. За такива договори не е необходимо разрешение за
достъп/удостоверение за сигурност.
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Член 9
Посещения
(1) Експертите по сигурността от компе т ен т н и т е орг а н и мог ат да п р ов еж дат
периодични срещи, на които да обсъждат
процедурите за защита на класифицираната
информация.
(2) Посетителите получават предварително
разрешение от компетентния орган на държавата домакин само ако им е разрешен достъп
до класифицирана информация в съответствие
с тяхното национално законодателство и ако
им е необходим достъп до класифицирана
информация или до обекти, където се създава, обработва или съхранява класифицирана
информация.
(3) Редът за осъществяване на посещения
трябва да бъде съгласуван между компетентните органи.
(4) Искането за посещение съдържа следната информация:
а) име на посетителя, дата и място на
раждане, номер на паспорт (лична карта);
б) гражданство на посетителя;
в) заемана от посетителя длъжност и наименование на организацията, която той или
тя представлява;
г) разрешение за достъп на посетителя
до съответното ниво на класификация за
сигурност;
д) цел на посещението, п редложената
работна програма и планираните дати на
посещението;
е) наименование на организациите и обектите, които са поискали посещението;
(5) Компетентните органи на страните
могат да създават списъци на лица, одобрени
да осъществяват многократни посещения.
Тези списъци са валидни за първоначален
период от дванадесет месеца. След като тези
списъци са одобрени от компетентните органи на страните, сроковете на конкретните
посещения се уговарят директно със съответните органи на организациите, които ще
бъдат посетени от тези лица, в съответствие
със сроковете и условията, за които са се
договорили.
(6) Всяка страна гарантира защитата на
личните данни на посетителите в съответствие
с респективното национално законодателство.
Член 10
Нарушаване на мерките за сигурност
(1) В случай на нарушаване на мерките за
сигурност компетентният орган, в чиято държава се е получило нарушаване на мерките за
сигурност, трябва да информира компетентния
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орган на другата страна възможно най-бързо
и да проведе необходимото разследване. При
необходимост другата страна оказва съдействие при разследването.
(2) Във всички случаи другата страна трябва
да бъде информирана за резултатите от разследването и трябва да получи окончателното
становище за причините и размера на щетите.
Член 11
Разходи
Всяка страна понася съответно разходите,
свързани с изпълнение на задълженията є по
това споразумение.
Член 12
Заключителни разпоредби
(1) Това споразумение се сключва за не
определен срок и влиза в сила от датата на
получаване на последното писмено уведомление, с което страните се уведомяват взаимно,
че са били изпълнени всички вътрешноправни
процедури, необходими за неговото влизане
в сила.
(2) Това споразумение може да се изменя
на базата на взаимно писмено съгласие на
страните. Такива изменения влизат в сила в
съответствие с ал. 1.
(3) Всяка страна може да прекрати това
споразу мение с писмено у ведомление до
другата страна. Прекратяването влиза в сила
шест месеца след датата на получаване на
уведомлението. Независимо от прекратяването на споразумението всяка класифицирана
информация, предоставена по споразумението, трябва да продължи да бъде защитавана
съгласно посочените разпоредби до момента,
в който страната източник освободи страната
получател от това задължение.
(4) Всеки спор относно тълкуването или
прилагането на това споразумение се решава
чрез консултации между страните без отнасяне
към външна юрисдикция.
Подписано в София на 12 май 2011 г. в
2 оригинални екземпляра на български и английски език, като двата текста имат еднаква
сила. В случай на различия при тълкуването
меродавен е текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Цвета Маркова,
председател на
Държавната комисия
по сигурността на
информацията
10537

За правителството на
Малта:
Тонио Борг,
заместник
министър-председател
и министър на
външните работи
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 9
от 16 септември 2011 г.
за специфичните изисквания към безопас
ността и качеството на храните, предлагани
в детските заведения и училищата
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските
заведения и училищата.
(2) Изискванията на наредбата се прилагат
и за извънучилищни педагогически заведения
за деца.
Чл. 2. Храните и суровините, доставяни,
приготвени и предлагани на територията на
детските заведения и училищата, трябва да
отговарят на изискванията за безопасност и
качество, регламентирани в европейското и
националното законодателство.
Чл. 3. Храните в детските заведения и училищата се доставят от обекти, регистрирани
по чл. 12 от Закона за храните.
Чл. 4. Всяка партида храни се придружава
от документ, удостоверяващ произхода на храната, и документ за качество и безопасност.
Чл. 5. При транспортирането на храните
се спазват изискванията на приложение ІІ,
глава ІV на Регламент (ЕО) № 852/2004 на
Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB
L 139, 30.4.2004 г.) и глава трета, раздел IV
на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на
храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.).
Чл. 6. (1) Предварително опакованите
храни, доставяни в детските заведения и
училищата, да са в опаковка, която предпазва
продукта от външно замърсяване и не променя органолептичните му характеристики.
(2) Пакетираните храни, доставяни на детските заведения и училищата, трябва да са
етикетирани и маркирани съгласно Наредбата
за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 136 от
19 юли 2000 г. (ДВ, бр. 62 от 2000 г.).
(3) В детските заведения и училищата
не се допускат храни с нарушена цялост на
опаковката.
Чл. 7. В детските заведения и училищата
не се допускат храни, които са с признаци
на развала, както и храни с изтекъл срок на
трайност.
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Чл. 8. Храните се съхраняват в условията, регламентирани от производителя, и се
предлагат в срока на трайност.
Чл. 9. В детските заведения и училищата
не се допускат пресни плодове и зеленчуци,
съдържащи остатъчни количества пестициди и нитрати над максимално допустимите
стойности.
Чл. 10. (1) Храни, съдържащи, съставени
или произведени от ГМО, не се допускат за
хранене на деца.
(2) Храни, обработени с йонизиращи лъчения, не се допускат за хранене на деца.
Г л а в а

в т о р а

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГРУПИТЕ ХРАНИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ В
ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩАТА
Раздел І
Специфични изисквания към месото и мес
ните продукти
Чл. 11. Месото от свине, едри преживни
животни, дребни преживни животни, което
се предлага в детските заведения и училищата, трябва да е добито от здрави животни в
одобрени предприятия съгласно изискванията
на Приложение ІІІ на Регламент № 853/2004/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 29 април 2004 г. относно определяне на
специфични хигиенни правила за храните от
животински произход (OB L 139, 30.4.2004 г.).
Чл. 12. Месните заготовки и месните продукти, които се предлагат в детските заведения
и училищата, трябва да са произведени по
утвърдени стандарти и/или да са произведени
по технологична документация (ТД), в случай
че отговарят на изискванията за суровини,
заложени в техническите изисквания и рецептурите за производство на продукти по
утвърдените стандарти.
Чл. 13. (1) Месото от птици и лагоморфни
(зайцевидни), което се предлага в детските
заведения и училищата, трябва да е добито
от здрави птици и лагоморфни в одобрени
предприятия съгласно изискванията на Приложение ІІІ на Регламент № 853/2004/ЕС.
(2) Месото от птици и птичи разфасовки,
които се предлагат в детските заведения и училищата, трябва да отговарят на изискванията
на Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията
от 16 юни 2008 г. относно въвеждането на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение
на определени стандарти за предлагането на
пазара на месо от домашни птици (OB L 157,
17.6.2008 г.).
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Раздел ІІ
Специфични изиск вани я към мл якото и
млечните продукти
Чл. 14. (1) Прясното пастьоризирано мляко, което се предлага в детските заведения и
училищата, трябва да е произведено от сурово
мляко, което отговаря на изискванията на
приложение ІІІ, секция ІХ, глава І, т. ІІІ (3)
на Регламент 853/2004.
(2) Млечните продукти, които се предлагат в
детските заведения и училищата, трябва да са
произведени от сурово мляко, което отговаря
на изискванията на приложение ІІІ, секция
ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на Регламент 853/2004.
Чл. 15. (1) К иселото мл яко, което се
предлага в детските заведения и училищата,
трябва да е произведено в съответствие със
стандарт БДС 12:2010.
(2) Сиренето, което се предлага в детските
заведения и училищата, трябва да е произведено в съответствие със стандарт БДС 15:2010.
(3) Кашкавалът, който се предлага в детските заведения и училищата, трябва да е
произведен в съответствие със стандарт БДС
14:2010.
(4) В детските заведения и училищата може
да се предлагат и млечни продукти, произведени по ТД, които отговарят на изискванията
за сурово мляко на приложение ІІІ, секция
ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на Регламент 853/2004 и
на качествени показатели за готов продукт
съгласно действащите БДС.
Чл. 16. Айрянът, който се предлага в детските заведения и училищата, трябва да е
получен при хомогенизацията на българско
кисело мляко и питейна вода без добавяне
на готварска сол.
Раздел ІІІ
Специфични изисквания към риба, рибни
продукти и други морски храни
Чл. 17. (1) Рибата и рибните продукти,
които се предлагат в детските заведения и
училищата, трябва да са получени в регламентирани обекти за добив и преработка на
риба и рибни продукти, отговарящи на изискванията на приложение ІІІ, секция VІІІ на
Регламент (ЕО) № 853/2004.
(2) В детските заведения и училищата
трябва да се използва охладена сладководна
и/или морска риба.
(3) Замразената риба да бъде добре почистена от кожа, гръбначните кости и вътрешности, филетирана или нарязана на парчета.
Чл. 18. (1) Не се разрешава предлагане в
детските заведения и училищата на солена,
пушена, сушена, маринована или консервирана
по друг начин риба и хайвер.
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(2) Не се разрешава предлагане в детските заведения и училищата на миди, стриди,
калмари, октоподи, раци, скариди и други
нерибни хидробионти.
Раздел ІV
Специфични изисквания към яйца
Чл. 19. (1) Яйцата, които се използват в
детските заведения и училищата, трябва да
отговарят на изискванията на Наредба № 1 от
2008 г. за изискванията за търговия с яйца за
консумация (ДВ, бр. 7 от 2008 г.), Регламент
(ЕС) № 589/2008 на Комисията от 23 юни
2008 г. за определяне на подробни правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007
на Съвета относно стандартите за търговия с
яйца (OB L 163, 24.6.2008 г. ) и на приложение
ІІІ, секция Х на Регламент (ЕО) № 853/2004.
(2) Яйцата, които се използват в детските
заведения и училищата, трябва да са клас „А“.
Чл. 20. (1) Яйцата трябва да се доставят и
консумират не по-късно от 28 дни след датата
на снасяне.
(2) Яйцата трябва да се транспортират и
съхраняват при температура, гарантираща
безопасността им (от +5 °C до +18 °С).
Раздел V
Специфични изисквания към масла и мазнини
Чл. 21. В детските заведения и училищата
се използва само краве масло, слънчогледово
масло и зехтин.
Чл. 22. (1) Слънчогледовото масло, което се
използва в детските заведения и училищата,
трябва да има светложълт цвят, да е бистро,
без утайки и без примеси.
(2) Зехтинът, който се използва в детските
заведения и училищата, трябва да бъде Extra
Vergine или Vergine, съгласно изискванията
на Регламент 2568/91/ЕС на Комисията от
11 юли 1991 г. относно характеристиките на
маслиновото масло и маслиновото масло от
остатъчен материал и съответните методи за
анализ (OB L 248, 5.9.1991 г.).
Раздел VІ
Специфични изисквания към зърнени храни
и храни на зърнена основа
Чл. 23. За приготвяне на ястия в детските
заведения и училищата се използва брашно
„Бяло“, „Добруджа“ или „Типово“, произведено
по утвърден стандарт, и/или пълнозърнесто
брашно.
Чл. 24. Х л ябът в менюто за детските
заведения и училищата („Бял“, „Добруджа“
или „Типов“) трябва да бъде произведен по
утвърдени стандарти или пълнозърнест хляб
в съответствие на показателите, заложени в
ТД, без оцветители.
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Чл. 25. В детските заведения и училищата
могат да се доставят, приемат и предлагат и
пълнозърнести продукти (хлебни, макаронени
и тестени изделия, овесени ядки и др.), произведени в съответствие на показателите, заложени в ТД на производителя, без оцветители.
Чл. 26. В детските заведения и училищата
не се доставят, приемат и предлагат зърнени
храни и храни на зърнена основа с признаци на
видимо плесенясване, с наличие на складови
вредители и/или следи от тяхната дейност.
Чл. 27. Храните на зърнена основа, предназначени за консумация от децата във възрастта до 3 години, по отношение на състава
им трябва да отговарят на изискванията на
Наредбата за изискванията към храните на
зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца, приета
с ПМС № 66 от 18 март 2003 г. (ДВ бр. 27 от
2003 г.).
Раздел VІІ
Специфични изисквания към картофи, коре
ноплодни и варива
Чл. 28. (1) Картофите, които се използват
в детските заведения и училищата, трябва
да са цели, здрави, чисти без земя и други
примеси, без повреди от вредители, без повишена повърхностна влажност, да издържат
на транспортиране, товарене и разтоварване.
Да бъдат опаковани в чисти опаковки и маркировка, която съдържа етикет с данни за
място на произход, име на производител и/
или име на опаковчик.
(2) Не се допуска използването на гнили
картофи и с лошо качество, което ги прави
негодни за консумация.
Чл. 29. Кореноплодните зеленчукови култури (морков, ряпа, салатно цвекло, репички и
др.), които се използват в детските заведения
и училищата, трябва да отговарят на изискванията на общия стандарт за предлагане
на пазара на пресни плодове и зеленчуци
по Приложение № 1, част А от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 543 /2011 на Комисията
от 7 юни 2011 г. за определянето на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 1234/2007 на Съвета по отношение на
секторите на плодовете и зеленчуците и на
преработените плодове и зеленчуци (ОВ L
157, 15.06.2011 г.).
Чл. 30. (1) Варивата, които се предлагат в
детските заведения и училищата, трябва да
отговарят на следните изисквания:
1. да са цели и здрави;
2. да са чисти, без видими чужди вещества;
3. да са без вредители;
4. да нямат увреждания от вредители;
5. да нямат неспецифичен мирис и/или вкус;
6. да са с цвят, характерен за продукта.
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(2) Не се използват продукти, засегнати от
гниене или други увреждания, които биха ги
направили негодни за консумация.
Раздел VІІІ
Специфични изисквания към плодове, зелен
чуци и продукти от тях (зеленчуци – сурови,
сготвени, консервирани, замразени, изсушени,
ферментирали, зеленчукови сокове и плодо
ве – пресни, замразени, изсушени, консервира
ни, под формата на нектари и плодови сокове,
конфитюри, мармалади, желета и компоти)
Чл. 31. Пресните плодове и зеленчуци, които
се предлагат в детските заведения и училищата, трябва да отговарят на изискванията
за качество в съответствие с изискванията на
общия стандарт и специфичните стандарти за
предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А и част Б на Регламент (EO)
543/2011 на Комисията.
Чл. 32. Фасулът (зелен), предлаган в детските заведения и училищата, трябва да бъде
клас „Екстра“ или клас „I“, в съответствие с
изискванията на Регламент (EO) № 912/2001
на Комисията от 10 май 2001 г. относно определяне на стандартите за търговия с фасул
(OB L 129, 11.5.2001 г.).
Чл. 33. (1) Консервираните продукти от
плодове и зеленчуци, които се използват в
детските заведения и училищата, не трябва
да съдържат консерванти, оцветители и подсладители.
(2) В детските заведения и училищата не се
доставят и приемат консервирани продукти с
нарушена херметичност и признаци на бомбаж.
Чл. 34. Плодовите конфитюри, желета, мармалади и желе-мармалади, които се предлагат
в детските заведения и училищата, трябва
да отговарят на Наредбата за изискванията
към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от
кестени, приета с ПМС № 45 от 21 февруари
2003 г. (ДВ, бр. 19 от 2003 г.).
Чл. 35. (1) В детските заведения и училищата
се приемат и предлагат само 100 % плодови
и/или зеленчукови сокове, плодови и плодовозеленчукови нектари, в които съдържанието
на моно- и дизахариди не превишава 20 % от
общата маса на продукта. Плодовите напитки
да са етикетирани в съответствие с Наредбата
за изискванията към напитките от плодове,
приета с ПМС № 219 от 24 септември 2002 г.
(ДВ, бр. 94 от 2002 г.).
(2) При п роизводс т во т о на п род у к т и,
производни на плодовете и зеленчуците в
замразен и изсушен вид, предназначени за
детските заведения и училищата, се използват
разрешени добавки в количества, допустими в
Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към
използване на добавки в храните (ДВ, бр. 44
от 2002 г.).
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(3) В детските заведения и училищата трябва
да се използва доматено пюре с не по-малко
от 22 % сухо вещество (като минимално 80 %
от сухото вещество се формира от домати).

Раздел Х
Специфични изиск вания към дру ги хра
ни – детски храни, плодови и билкови чайове,
трапезна сол

Раздел ІХ
Специфични изисквания към ядки и масло
дайни семена, захар, захарни и шоколадови
изделия, пчелен мед

Чл. 41. В детските заведения и училищата
се предлагат плодови и билкови чайове, които
не съдържат оцветители и овкусители съгласно
Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г.
за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в
храните и ароматизантите в храните (OB L
354, 31.12.2008 г.), Регламент (ЕО) № 1332/2008
на Европейския парламент и на Съвета от 16
декември 2008 г. относно ензимите в храните
и за изменение на Директива 83/417/ЕИО
на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на
Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива
2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО)
№ 258/97 (OB L 354, 31.12.2008 г.), Регламент
(ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно
добавките в храните (OB L 354, 31.12.2008 г.),
и несъдържащи кофеин.
Чл. 42. В детските заведения и училищата
се използва само сол, йодирана с калиев йодат,
в съответствие с изискванията на Наредбата за
изискванията към състава и характеристиките
на солта за хранителни цели, приета с ПМС
№ 23 от 30 януари 2001 г. (ДВ, бр. 11 от 2001 г.).

Чл. 36. (1) Ядките, които се предлагат в
училищата, трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. да са цели, здрави, чисти, нормално
развити;
2. да имат цвят, характерен за продукта;
3. да имат вкус и мирис, характерни за
продукта, без специфичен мирис и привкус;
4. да нямат странични примеси;
5. да са неповредени от насекоми или
гризачи;
6. да няма наличие на живи вредители.
(2) Не се разрешава предлагане на ядки в
детските ясли и детските градини.
Чл. 37. В училищата не се предлагат:
1. плесенясали и загнили ядки;
2. пържени ядки.
Чл. 38. (1) В детските заведения и училищата се използва само „Рафинирана бяла
захар“ или „Екстра бяла захар“ при спазване
на изискванията на Наредбата за изискванията
към захарите, предназначени за консумация от
човека, приета с ПМС № 209 от 11 септември
2002 г. (ДВ, бр. 89 от 2002 г.).
(2) В детските заведения и училищата
се предлага само шоколад, отговарящ на
Наредбата за изискванията към какаото и
шоколадовите продукти, приета с ПМС № 251
от 6 ноември 2002 г. (ДВ, бр. 107 от 2002 г.).
Чл. 39. Пчелният мед, който се предлага
в детските заведения и училищата, трябва
да отговаря на изискванията на Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември
2001 г. относно меда (OB L 10, 12.1.2002 г.)
и Наредбата за изискванията към пчелния
мед, предназначен за консумация от човека,
приета с ПМС № 196 от 28 август 2002 г. (ДВ,
бр. 85 от 2002 г.).
Чл. 40. Пчелният мед се съхранява в плътно
затворени годни опаковки (тенекии, пластмасови кофи, варели, стъклени буркани). Опаковките за съхранение трябва да отговарят на
изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004
на Европейския парламент и на Съвета от
27 октомври 2004 г. относно материалите и
предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и
89/109/ЕИО (OB L 338, 13.11.2004 г.).

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. „Детски заведения“ са детски ясли,
детски градини, обединени детски заведения,
домове за медико-социални грижи за деца на
възраст 0 – 3 години, домове за деца, лишени от
родителска грижа, от 3 до 18 години, домове за
деца с умствена изостаналост и домове за деца
с физически увреждания, центрове за настаняване от семеен тип, социално-педагогически
интернати, възпитателни училища – интернати, преходно жилище за деца от 14 до 18 г.,
звено „Майка и бебе“, дневен център за деца
на улицата, дневен център за деца с увреждания, звено „Спешен прием“ към център за
обществена подкрепа, кризисен център.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 2а от Закона за храните.
§ 3. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от изпълнителния
директор на Българската агенция по без
опасност на храните.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 20
от 8 септември 2011 г.

относно правилата за безопасност и стандар
тите за пътническите кораби
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
правилата за безопасност и стандартите за
нови и съществуващи пътнически кораби,
включително и високоскоростни пътнически
кораби, плаващи под българско знаме и извършващи вътрешни превози.
(2) Наредбата се прилага и в случаите,
когато кораби, плаващи под чуждо знаме,
извършват вътрешни превози.
(3) Наредбата се прилага и в случаите,
когато ро-ро пътнически кораби независимо
от знамето, под което плават, извършват
международни превози по редовна линия от
или за българско пристанище.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага по отношение на:
1. нови пътнически кораби;
2. съществуващи пътнически кораби с
дължина 24 m и повече;
3. високоскоростни пътнически кораби
независимо от знамето, под което плават,
когато извършват вътрешни превози.
(2) Разпоредбите на наредбата не се прилагат по отношение на:
1. пътнически кораби, които:
а) не се задвижват от механичен двигател;
б) са построени от материал, различен от
стомана или друг подобен материал, и не са
обхванати от стандартите, отнасящи се до високоскоростните плавателни съдове (Резолюция
MSC 36 (63) или MSC 97 (73) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация (ИМО), или плавателни
съдове с динамична устойчивост (Резолюция
А.373 (Х) на Асамблеята на Международната
морска организация);
в) са дървени с примитивна конструкция;
г) са оригинални и индивидуални репродукции на исторически пътнически кораби,
проектирани преди 1965 г., построени предимно от оригинални материали;
д) са плавателни съдове за развлечение,
освен ако те не са или няма да бъдат окомплектовани с екипаж, и превозват повече от
12 пътници с търговски цели;
е) са използвани изключително в акваторията на пристанищата;
2. високоскоростни пътнически кораби,
които са:
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а) плавателни съдове за развлечение, освен
ако не са или няма да бъдат окомплектовани
с екипаж и превозват повече от 12 пътници
с търговски цели;
б) използвани изключително в акваторията
на пристанищата;
3. военни кораби и гранично-полицейски
кораби.
Чл. 3. (1) Пътническите кораби се разделят
на класове в зависимост от морския район,
в който плават, както:
1. клас А – извършват вътрешни превози, с
изключение на превозите, описани в класове
В, С и D;
2. клас В – извършват вътрешни превози,
по време на които не се отдалечават на повече от 20 мили от бреговата линия, където
корабокрушенците могат да излязат на сушата
при височината на водата, съответстваща на
средната височина на прилива;
3. клас С – извършват вътрешни превози
в морски райони, където вероятността да
попаднат на вълни, надвишаващи 2,5 m, е
по-малка от 10 % за период една година при
целогодишна експлоатация или за специфичен
ограничен период от годината при експлоатация изключително само през такъв период
(напр. експлоатация през летен период), по
време на които корабите не се намират на
повече от 15 мили от убежище, нито на повече от 5 мили от бреговата линия, където
корабокрушенците могат да излязат на сушата
при височината на водата, съответстваща на
средната височина на прилива;
4. клас D – извършват вътрешни превози
в морски райони, където вероятността да
попаднат на вълни, надвишаващи 2,5 m, е
по-малка от 10 % за период една година при
целогодишна експлоатация или за специфичен
ограничен период от годината за експлоатация
изключително само през такъв период (напр.
експлоатация през летен период), по време на
които те никога не се намират на повече от 6
мили от убежище, нито на повече от 3 мили
от бреговата линия, където корабокрушенците
могат да излязат на сушата при височината на
водата, съответстваща на средната височина
на прилива.
(2) За високоскоростните пътнически съдове
се прилагат съответните категории, определени в глава 1, т. 1.4.10 и 1.4.11 от Кодекса за
високоскоростни плавателни съдове от 1994 г.
или в глава 1, т. 1.4.12 и 1.4.13 от Кодекса за
високоскоростни плавателни съдове от 2000 г.
(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изготвя и осъвременява списък
на морските райони, който се публикува в
„Известие до мореплавателите“.
(4) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в качеството є на администрация
на държава домакин изготвя и списък на
морските райони, през които преминават
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ро-ро пътнически кораби, извършващи рейсове по редовна линия за или от български
пристанища, който е част от списъка по ал. 3.
В списъка на морските райони се включват
и данни за съответните стойности на значителната височина на вълните в тези райони.
(5) Морските райони по ал. 4 и приложимите стойности на значителната височина на
вълните в тези райони се определят посредством споразумения между Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ и съответните администрации на държавите – членки
на Европейския съюз, или когато е приложимо
и възможно, между Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ и трети страни в
двата края на маршрута.
(6) Списъкът на морските райони по ал. 3
се изготвя и осъвременява в съответствие
с процедура от системата за управление на
качеството на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Списъкът съдържа съответните морски райони и очертава зоните
за целогодишна и за ограничен период от
годината експлоатация на класовете кораби.
За определяне на районите се използват критериите за класовете, посочени в ал. 1.
(7) Ако маршрутът на пътнически ро-ро
кораб преминава през повече от един морски
район, корабът отговаря на специфичните
изисквания за устойчивост за най-голямата
стойност на значителната височина на вълната, определена за тези райони.
(8) Информацията по ал. 3 и 4 се публикува на интернет страницата на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
(9) С оглед изпълнение на изискванията за
радиокомуникация се прилагат определенията за морски райони, посочени в правило 2,
глава IV от Конвенция SOLAS'74.
Чл. 4. Изпълнителна агенция „Морска
админист раци я“ у ведом ява Европейската
комисия за адреса, на който е публикувана
информацията за морските райони по чл. 3,
ал. 3 и 4.
Чл. 5. Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ не може да спира от експлоатация пътнически кораби или високоскоростни пътнически кораби, когато извършват
вътрешни превози и отговарят на изискванията
на тази наредба.
Чл. 6. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ в изпълнение на задълженията си на администрация на държава домакин
признава свидетелства за сигурност на високоскоростен кораб и разрешително за плаване
с високоскоростен кораб или свидетелство за
сигурност на пътнически кораб, издадени от
държава – членка на Европейския съюз, на
високоскоростни пътнически кораби или пътнически кораби, когато извършват вътрешни
превози.
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(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в изпълнение на задълженията си на
администрация на държава домакин признава
свидетелства, издадени от държава – членка
на Европейския съюз, удостоверяващи съответствието със специфичните изисквания
за устойчивост на ро-ро пътнически кораби
съгласно приложение № 1.
(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в изпълнение на задълженията
си на администрация на държава домакин
признава свидетелства, издадени от трета
страна, удостоверяващи съответствието със
специфичните изисквания за устойчивост на
ро-ро пътнически кораби съгласно приложение № 1.
Чл. 7. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ установява съответствието на
ро-ро пътнически кораб, плаващ под знамето
на държава, която не е държава – членка на
Европейския съюз, с изискванията за безопасност за новите и съществуващите пътнически
кораби, които извършват вътрешни превози
съгласно приложение № 1, преди въвеждането
му в експлоатация по вътрешни превози.
Чл. 8. Не се извършва одобряване и изпитване по реда на тази наредба на корабно
оборудване, описано в приложение № 1 от
Наредба № 54 от 2004 г. за техническите
изисквания и оценяване съответствието на
оборудването на морските кораби (обн., ДВ,
бр. 76 от 2004 г.; изм., бр. 39 от 2009 г.; попр.,
бр. 44 от 2009 г.; изм., бр. 32 от 2010 г.), отговарящо на разпоредбите на Наредба № 54, което
се счита, че е в съответствие с разпоредбите
на тази наредба.
Чл. 9. (1) Към нови пътнически кораби
от класове A, В, С и D се прилагат следните
изисквания за безопасност:
1. конструкцията и поддръжката на корпуса, главните и спомагателните механизми,
електрическите уредби и автоматизацията
съответстват на правилата на призната организация в съответствие с разпоредбите
на Наредба № 4 от 2004 г. за признаване на
организации за извършване на прегледи на
кораби и корабопритежатели (обн., ДВ, бр. 7
от 2004 г.; изм., бр. 24 от 2006 г., бр. 15 от
2007 г. и бр. 30 от 2009 г.);
2. разпоредбите на глави IV, V и VI на
Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г. (Конвенция SOLAS'74), включително измененията
GMDSS от 1988 г.;
3. техническите изисквания към корабното
навигационно оборудване, съдържащи се в
правила 17, 18, 19, 20 и 21, глава V от Конвенцията SOLAS от 1974 г.;
4. за кораби от клас А – изискванията по
Конвенция SOLAS'74 и специфичните съответни изисквания по тази наредба;
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5. за кораби с дължина 24 m и повече –
изискванията на Международната конвенция
за товарните водолинии 1966 г., като кораби
от клас D се освобождават от изискванията
за минимална височина в носовата част;
6. критерии с ниво на безопасност, еквивалентни на тези от Международната конвенция
за товарните водолинии от 1966 г., се прилагат
по отношение на кораби с дължина, по-малка
от 24 m за съответния клас.
(2) Новите пътнически кораби от класове
A, B, C и D се конструират и изграждат с
непрекъсната палуба.
(3) Корабното навигационно оборудване,
описано в приложение № 1 от Наредба № 54
от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на
морските кораби, се счита за съответстващо на
изискванията за типово одобрение в правило
18.1, глава V от Конвенцията SOLAS от 1974 г.
Чл. 10. (1) Към съществуващи пътнически
кораби от класове A, В, С и D се прилагат
следните изисквания за безопасност:
1. по чл. 9, ал. 1, т. 1 – 3;
2. за кораби от клас А – разпоредбите,
предвидени в Конвенция SOLAS'74 за съществуващите пътнически кораби, и на тази
наредба;
3. в случаите, когато Република България
е държава домакин, преди съществуващите
пътнически кораби от класове C и D да започ
нат да изпълняват редовни вътрешни превози,
администрацията на държавата на знамето
на тези кораби осигурява съгласуваността с
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ относно прилагането на правилата по
наредбата;
4. ремонтите, измененията и модификациите от основен характер и свързаното с това
преоборудване на съществуващи пътнически
кораби са в съответствие с изискванията на
наредбата за нови кораби, като изменения,
направени на съществуващ кораб, чиято цел
е единствено да се постигне по-високо ниво
на живучест, не се считат за изменения от
основен характер.
(2) Ако в Конвенция SOLAS'74 не са указани по-ранни дати, корабите по ал. 1, т. 2
се привеждат в съответствие с изискванията
на наредбата в сроковете по ал. 3, т. 1 – 5.
(3) Ако в наредбата не са указани поранни дати, съществу ващите пътническ и
кораби от класове В, С и D се привеждат в
съответствие с изискванията на наредбата в
следните срокове:
1. кораби, пос т роен и п ред и 1 я н уари
1940 г. – до 1 юли 2006 г.;
2. кораби, построени на или след 1 януари 1940 г., но преди 31 декември 1962 г. – до
1 юли 2007 г.;
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3. кораби, построени на или след 1 януари 1963 г., но преди 31 декември 1974 г. – до
1 юли 2008 г.;
4. кораби, построени на или след 1 януари 1975 г., но преди 31 декември 1984 г. – до
1 юли 2009 г.;
5. кораби, построени на или след 1 януари
1985 г., но преди 1 юли 1998 г. – до 1 юли 2010 г.
Чл. 11. (1) Към високоскоростните пътнически кораби се прилагат следните изисквания
за безопасност:
1. построените преди 1 януари 1996 г. и
неотговарящи на изискванията на Международния кодекс за безопасност на високоскоростен кораб продължават да плават, ако се
освидетелстват според същия кодекс;
2. построените преди 1 януари 1996 г. и
неотговарящи на изискванията на Международния кодекс за безопасност на високоскоростен кораб не могат да извършват вътрешни
превози, освен ако не извършват вътрешни
превози към датата на влизане в сила на тази
наредба; в този случай тези съдове отговарят
на изискванията на Кодекса за безопасност на
динамично поддържани плавателни съдове;
3. строежът, поддръжката и оборудването на високоскоростни пътнически кораби
е в съответствие с правилата на призната
организация в съответствие с разпоредбите
на Наредба № 4 от 2004 г. за признаване на
организации за извършване на прегледи на
кораби и корабопритежатели;
4. построените или подлежащите на ремонт, промени или модификации, които са
от съществен характер, на или след 1 януари
1996 г., трябва да отговарят на изискванията
на правила X/2 и Х/3 от Конвенцията SOLAS
от 1974 г., освен ако:
а) техният кил е бил поставен или те са
били в подобен етап на строителство не покъсно от юни 1998 г., и
б) доставката и подготовката за въвеждане
в експлоатация са осъществени не по-късно
от декември 1998 г., и
в) те отговарят изцяло на изискванията на
Кодекса за безопасност на плавателни съдове
с динамична устойчивост (DSC Code), съдържащ се в Резолюция А.373 (Х) на Асамблеята
на ИМО, изменена с Резолюция MSC 37 (63)
на Комитета по морска безопасност на ИМО.
(2) Пътнически кораби от класове B, C или
D, извършващи вътрешни превози в морски
зони, не се считат за високоскоростни пътнически кораби, когато:
1. тяхното водоизместване, съответстващо на проектната водолиния, е по-малко от
500 m 3; и
2. тяхната максимална скорост, определена
в глава 1, т. 1.4.30 от Кодекса за високоскоростни плавателни съдове от 1994 г. и в гла-
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ва 1, т. 1.4.37 от Кодекса за високоскоростни
плавателни съдове от 2000 г., е по-малка от
20 възела.
Чл. 12. Към ро-ро пътнически кораби се
прилагат следните изисквания за безопасност:
1. за ро-ро пътнически кораби от класове
A, B и C, чийто кил е заложен или които са
били на подобен етап на строителство на или
след 1 октомври 2004 г., се прилагат изискванията за устойчивост на ро-ро пътнически
кораби съгласно приложение № 1;
2. за ро-ро пътнически кораби от класове
А и В, чийто кил е заложен или които са
били на подобен етап на строителство преди
1 октомври 2004 г., се прилагат изискванията
за устойчивост на ро-ро пътнически кораби
съгласно приложение № 1 към 1 октомври
2010 г., освен ако не са изведени от експлоатация на тази или на по-късна дата, на която
ще достигнат възраст 30 години, но във всички случаи не по-късно от 1 октомври 2015 г.
Чл. 13. Изискванията за безопасност за
новите и съществуващите пътнически кораби, които извършват вътрешни превози, са
посочени в приложение № 1.
Чл. 14. (1) На новите и съществуващите
пътнически кораби, плаващи под българско
знаме и отговарящи на изискванията по тази
наредба, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ издава свидетелство за сигурност (безопасност) на пътнически кораб – при
условия и по ред, определени в Наредба № 5
от 2004 г. за корабните документи (обн., ДВ,
бр. 88 от 2004 г.; доп., бр. 109 от 2004 г.; изм.,
бр. 73 от 2005 г., бр. 9, 30 и 49 от 2009 г., бр. 54
от 2010 г. и бр. 11 от 2011 г.).
(2) На новите и съществуващите ро-ро
пътнически кораби, плаващи под българско
знаме и отговарящи на специфичните изиск
вания за устойчивост съгласно приложение
№ 1, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ издава свидетелство, удостоверяващо
съответствието с изискванията по приложение
№ 1, при условия и по ред, определени в Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи.
(3) Преди да издаде разрешително за плаване с високоскоростен пътнически кораб и
разрешително за плаване с динамично поддържан кораб, извършващи вътрешни превози
в държава – членка на Европейския съюз, Изпълнителна агенция „Морска администрация“
съгласува с администрацията на държавата
домакин всички условия, свързани с неговата
експлоатация в тази държава. Всяко от тези
условия се вписва от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ в разрешителното.
Чл. 15. Прегледите за издаване на свидетелствата по чл. 14 се извършват в съответствие
с разпоредбите на Наредба № 11 от 2004 г. за
прегледите на корабите и корабопритежателите (обн., ДВ, бр. 52 от 2004 г.; изм., бр. 101
от 2004 г. и бр. 9, 30 и 49 от 2009 г.).
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Чл. 16. Прегледите по чл. 15 се извършват
от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или оправомощени организации на
основание Наредба № 4 от 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи
на кораби и корабопритежатели.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ
ПЪТНИЧЕСКИТЕ КОРАБИ И ВИСОКОСКОРОСТНИТЕ ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ ЗА
ПРЕВОЗ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦАТА
С НАМАЛЕНА ПОДВИЖНОСТ
Чл. 17. (1) При прилагане на разпоредбите
от тази глава Изпълнителна агенция „Морска администрация“ спазва изискванията на
циркуляр MSC/Circ. 735 на Международната
морска организация от 24 юни 1996 г. – „Препоръки за проектиране и експлоатация на
пътнически кораби за отговаряне на нуждите
на възрастни и хора с ограничена подвижност“.
(2) Изиск ва н и я та за безопаснос т к ъм
пътническите кораби и високоскоростните
пътнически кораби по отношение на лица с
намалена подвижност са посочени в приложение № 2.
Чл. 18. (1) Корабите се конструират и
оборудват по такъв начин, че да е възможно
лице с намалена подвижност да се качи и да
слезе от борда лесно и безопасно.
(2) На лицата по ал. 1 се осигурява достъп
до палубите чрез рампи, елеватори или асансьори, позволяващи им да се придвижват без
необходимост от чужда помощ. Указанията
за такъв достъп се поставят на входовете
на кораба или на други подходящи места из
целия кораб.
Чл. 19. На ключовите места на кораба се
поставят указателни табели, достъпни и лесни за четене от лица с намалена подвижност
(включително лица със сетивни разстройства).
Чл. 20. Капитанът се снабдява със средства на борда на кораба за визуално и устно
предаване на съобщения и др., отнасящи се
до закъснения, промени в разписанията и
услуги на борда, за лицата с различни форми
на намалена подвижност.
Чл. 21. Алармената система и алармените
бутони се конструират така, че да бъдат достъпни, както и да вдигнат по тревога всички
пътници с намалена подвижност, включително пътниците със сетивни или умствени
разстройства.
Чл. 22. Перилата, коридорите и проходите,
входовете и вратите се конструират така, че
да бъдат удобни за придвижване на лица в
инвалидна количка. Елеваторите, палубите
за превозни средства, пътническите салони, жилищните помещения и тоалетните се
проектират така, че да са достъпни за лица
с намалена подвижност.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Пътнически кораб“ е кораб, който превозва повече от 12 пътници.
2. „Високоскоростен пътнически кораб“ е
плавателен съд съгласно определението на
правило 1, глава Х на Конвенция SOLAS'74,
който превозва повече от 12 пътници.
3. „Нов кораб“ е кораб, чийто кил е заложен
или който е на подобен етап на строителство
на или след 1 юли 1998 г., а за ро-ро пътнически кораби – на или след 1 октомври 2004 г.
4. „Подобен етап на строителство“ означава
етапът, на който:
а) е започнало строителство, което може
да се идентифицира с конкретен кораб; и
б) монтажът на този кораб е започнал и
съставлява поне 50 t или 1 % от очакваната
маса на всички конструктивни материали,
което от двете е по-малко.
5. „Съществуващ кораб“ е кораб, който
не е нов.
6. „Пътник“ е всяко лице, което не е:
а) капитанът, членовете на екипажа или
други лица, наети за или ангажирани с каквато
и да е служебна дейност на борда на кораба; и
б) дете на възраст под една година.
7. „Дължина на кораба“, освен ако специално не е указано друго, означава 96 % от
общата дължина по водолинията на височина
85 % от най-малката теоретична височина на
борда, измерена от горната част на кила, или
дължината от предната част на вълнореза до
оста на балера на руля на височината на тази
водолиния, ако тя е по-голяма. На кораби,
проектирани с наклон на кила, водолинията,
по която тази дължина се измерва, е успоредна
на проектната водолиния.
8. „Височина на носа“ е височината на
носа, определена в правило 39 от Международната конвенция за товарните водолинии
от 1966 г., като вертикално разстояние при
носовия перпендикуляр между водолинията,
съответстваща на определения летен надводен борд при проектния диферент и горната
повърхност на откритата палуба при борда.
9. „Кораб с непрекъсната палуба“ е кораб,
който има непрекъсната палуба, изложена на
въздействието на метеорологичните условия
и вълните, която има постоянни средства за
затваряне на всички отвори, разположени в
откритите є части, и под която всички отвори
в бордовете на кораба са снабдени с постоянни
водоплътни затварящи средства. Непрекъснатата палуба може да бъде водонепроницаема
палуба или подобна конструкция, състояща
се от водоплътна конструкция с подходяща
якост, за да поддържа водонепроницаемата
цялост, и снабдена с водоплътни затварящи
средства.
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10. „Международен превоз“ е плаване по
море от българско пристанище до чуждо
пристанище или обратно.
11. „Вътрешен превоз“ е плаване по море
от едно до същото или друго българско пристанище.
12. „Морски район“ е пространството,
определено в съответствие с чл. 3, ал. 3 и 4.
13. „Акватория на пристанище“ е прилежащата на пристанищната територия водна
площ с естествени или придобити по изкуствен
начин условия за защита от вълни и затлачване,
която притежава нужните площ и дълбочина
за безопасно маневриране и заставане на кей
на най-големия разчетен кораб за съответното
пристанище, различна от морските райони,
определени в наредбата.
14. „Убежище“ е всяка естествено или изкуствено защитена зона, която може да бъде
използвана за заслон на кораб или плавателен
съд при условия, които могат да застрашат
безопасността му.
15. „А дм инист рац и я на д ържавата на
знамето“ означава компетентните власти
на държавата, под чието знаме корабът или
плавателният съд има право да плава.
16. „Държава домакин“ е държава – членка на Европейския съюз, към или от чието/
чиито пристанище/а кораб или плавателен
съд, плаващ под знаме, различно от това на
държавата членка, осъществява вътрешен
рейс. Република България е държава домакин в случаите, когато към или от нейно
пристанище/а кораб, плаващ под знаме, различно от българското, осъществява вътрешен
превоз. По отношение на пътническите ро-ро
кораби „държава домакин“ е държава – членка на Европейския съюз, към или от чиито
пристанища ро-ро пътнически кораб извършва
рейсове по редовна линия.
17. „Редовна линия“ е серия от превози, извършвани от ро-ро пътнически кораби, обслужващи трафика между две и повече определени
пристанища, която се експлоатира съгласно
публикуван график или с такава честота или
регулярност на превозите, че те съставляват
разпознаваема систематична серия.
18. „Призната организация“ означава организация, която е призната в съответствие с
Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г.
относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на корабите.
19. „Една миля“ е равна на 1852 m.
20. „Значителна височина на вълната“ е
средната височина на една трета от най-високите наблюдавани височини на вълните за
даден период.
21. „Възраст“ е възрастта на кораба, изчислена в брой години след датата на неговото
предаване.
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22. „Лица с намалена подвижност“ са хората с увреждания по смисъла на Закона за
интеграция на хората с увреждания, както и
възрастни хора, бременни жени и придружители на малки деца.
23. „Кодекс за високоскоростни плавателни
съдове 1994 г.“ е Международният кодекс за
безопасност на високоскоростните плавателни
съдове, който се съдържа в Резолюция MSC
36 (63) от 20 май 1994 г. на Комитета по морска безопасност на Международната морска
организация.
24. „Кодекс за високоскоростни плавателни
съдове 2000 г.“ е Международният кодекс за
безопасност на високоскоростните плавателни
съдове, 2000 г. (2000 HSC Code), който се съдържа в Резолюция MSC 97 (73) от декември
2000 г. на Комитета по морска безопасност
на Международната морска организация.
25. „GMDSS“ означава Глобалната морска
система за бедствие и безопасност, така както е определена в глава IV от Конвенцията
SOLAS от 1974 г., с нейните изменения.
§ 2. Наредбата въвеж да ра зпоредби т е
на Директива 2009/45/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за
правилата за безопасност и стандартите за
пътническите кораби (ОВ L 163 от 2009 г.)
и Директива 2010/36/ЕС на Комисията от
1 юни 2010 г. за изменение на Директива
2009/45/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно правилата и стандартите за
безопасност на пътническите кораби (ОВ L
162 от 2010 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване и отменя Наредба № 20 от 2005 г.
относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (обн., ДВ, бр. 82
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г.).
Министър: И. Московски
Приложение № 1
към чл. 13
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА НОВИ
ТЕ И СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПЪТНИЧЕСКИ
КОРАБИ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ВЪТРЕШНИ
ПРЕВОЗИ
ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Разпоредбите на това приложение се прилагат по отношение на новите и съществуващите пътнически кораби от класове А, B, C и
D, извършващи вътрешни превози, към които е
приложима тази наредба.
2. Нови кораби от класове B, C и D с дължина,
по-малка от 24 m, отговарят на изискванията
на Глава II-1/Б/2 – II-1/Б/8 и II-1/Б/10 от това
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приложение, освен когато администрацията на
държавата на знамето, под чието знаме тези
кораби имат право да плават, гарантира, че те
отговарят на националните правила на държавата на знамето и че тези разпоредби гарантират
еквивалентно равнище на безопасност.
3. Когато разпоредбите на това приложение
не се прилагат по отношение на новите кораби
с дължина, по-малка от 24 m, Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ гарантира
същото равнище на безопасност по отношение
на тези кораби, като се спазват националните
разпоредби.
4. Не се изисква съществуващите кораби от
класове C и D да отговарят на разпоредбите
на Глави II-1 и II-2 от това приложение, при
условие, че администрацията на държавата на
знамето, под чието знаме тези кораби имат
право да плават, гарантира, че те отговарят на
националните правила на държавата на знамето
и че тези разпоредби гарантират еквивалентно
равнище на безопасност.
5. В допълнение, ако се счете за неосъществимо
и/или неразумно, за корабите от класове B, C и
D с дължина, по-малка от 24 m, не е нужно да
се спазват следните точки в Глава II-1: в част
Б, точка 10, в част В, точки 4, 9 и 10 и в част
Д, точки 1 – 9 Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ гарантира, че за такива кораби
е осигурено еквивалентно ниво на безопасност
чрез спазване на националните разпоредби.
6. Независимо от предвиденото в чл. 9, ал. 1,
т. 2 корабите от клас D, които не осъществяват
пътуване извън морска зона A 1, определена в
правило IV/2.12 от Конвенцията SOLAS от 1974 г.,
няма нужда да спазват изискванията към превоза
в Глава IV от Конвенцията SOLAS от 1974 г., но
трябва да спазят като минимум разпоредбите на
Глава IV от това приложение.
7. Разпоредбите за видимостта от щурманския
мостик в правило V/22 от Конвенцията SOLAS
от 1974 г. се прилагат, доколкото е осъществимо
и разумно, и за кораби с дължина под 55 m, като
за „дължина“ се ползва определението в правило
V/2 от Конвенцията SOLAS от 1974 г.
8. В с л у ча и т е, когат о т ова п ри ложен ие
изисква да се прилага някоя резолюция на Международната морска администрация (ИМО) по
отношение на съществуващите кораби, корабите,
построени до две години след датата на приемане
на такава резолюция от ИМО, не отговарят на
изискванията на тази резолюция, при условие че
те отговарят на предишната/ите приложима/и
резолюция/и, ако има такава/ива.
9. Под ремонт, промени и модификации от
съществен характер се разбира, например:
– всяка промяна, която съществено променя
измеренията на кораба,
– например: удължаването му чрез добавяне
на ново средно тяло,
– всяка промяна, която съществено променя
капацитета на кораба за превоз на пътници,
– например: когато палубата за превозни
средства се преустройва в пътническа жилищна
площ,
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– всяка промяна, която съществено увеличава
живота на кораба,
– нап ример: подновяване на ж и лищ ни те
помещения на пътниците на една непрекъсната
палуба.
10. Обозначението „(правило …)“, което е
поставено след редица заглавия на точки в това
приложение, препраща към правилата на Конвенция SOLAS от 1974 г.
10.1 Глава II-1: Част А-1, направени са препратки към SOLAS, включително измененията
от 2006 г.
10.2 Глава II-1: Части А и Б, направени са
препратки към SOLAS, включително измененията от 96/98 г.
10.3 Глава II-2: Част А, точки 1 и 2, направени
са препратки към SOLAS, включително измененията от 1999/2000 г. Точка 1.3, направена е
препратка към част Е (Алтернативна концепция
и договорености) от преразгледаната Глава II-2
(изменения от 2000 г.) от SOLAS от 1974 г. за
нови кораби, построени на или след 1 януари
2003 г. Глава II-2: Част А, точки 3 – 16, и част
Б, точки 1 – 18, направени са препратки към
SOLAS, включително измененията от 96/98 г.
10.4 Глава III: Направени са препратки към
измененията на SOLAS от 96/98 г. и 2001 – 2003 г.
11. Разпоредби, приложими за КОРАБИТЕ ОТ
КЛАС А, могат да бъдат намерени във:
Глава II-1/A-1, точка 1,
Глава II-1/Б, точки 1, 23 и 24,
Глава II-1/В, точки 1, 3 и 16,
Глава II-2/А, точки 4, 9 и 12, и
Глава II-2/Б, точка 6.
12. Разпоредби, приложими за РО-РО ПЪТНИЧЕСКИТЕ КОРАБИ ОТ КЛАС А:
Глава II-1/Б, точки 17 – 2 и 20.

ГЛАВА II – 1
КОНСТ РУ К ЦИ Я – ПОДРАЗДЕ ЛЕНИ Я И
УСТОЙЧИВОСТ, ДВИГАТЕЛИ И ЕЛЕКТРИ
ЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ
Ч АСТ А
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Определения, отнасящи се до част Б (правило 2):
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
1.1.1 Разделителна товарна водолиния е водолинията, използвана за определяне подразделението на кораба.
1.1.2 Най-дълбока разделителна товарна водолиния е водолинията, която съответства на
най-дълбоката водоизместимост, която позволяват приложимите изисквания за подразделение.
1.2 Дължина на кораба е дължината, измерена
между перпендикулярите при краищата на найдълбоката подразделителна товарна водолиния.
1.3 Широчина на кораба е най-голямата широчина от външните краища на едната рамка до
другата при или под най-дълбоката подразделителна товарна водолиния.
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1.4 Водоизместимост е вертикалното отстояние от профила на основната линия в средната
част на кораба до съответната подразделителна
товарна водолиния.
1.5 Пълна товароподемност е разликата в
тонажа между водоизместимостта на кораба във
вода с относително тегло от 1,025 при товарната водолиния, съответстваща на определения
нетен свободен борд и водоизместимостта на
празния кораб.
1.6 Водоизместимост на празен кораб е водоизместимостта на кораба в тонове без товар,
гориво, смазочно масло, баластна вода, прясна
и питейна вода в резервоарите, припаси за консумация, и пътници и екипаж и техните вещи.
1.7 Горна палуба е най-горната палуба, до
която се простират напречните непромокаеми
вертикални прегради.
1.8 Разделна линия е линията, очертана наймалко 76 mm под горната повърхност на горната
палуба.
1.9 Промокаемост на дадено помещение е
процентът от обема на това пространство, който
може да се наводни. Обемът на пространството,
което се простира над разделната линия, се измерва само до височината на тази линия.
1.10 Машинно отделение е отделението между профила на основната линия до разделната
линия и между крайните основни напречни
непромокаеми вертикални прегради, затварящи
пространствата, в които са разположени основните и спомагателните двигатели и нагревателите,
които служат за задвижването.
1.11 Пътнически помещения са помещенията,
предвидени за настаняване и използване от пътниците, без предвидените за багажно, складово,
запасно и пощенско помещение.
1.12 Непромокаемост по отношение на структурата означава възможност за предотвратяване
преминаването на вода през структурата в която
и да е посока под най-високата точка на водата,
което е вероятно да възникне при нормални
условия или при нанесени повреди.
1.13 Непромокаемост означава, че вода не
може да преминава в кораба при каквито и да
било морски атмосферни условия.
1.14 Ро-ро пътнически кораб е кораб с ро-ро
товарни помещения или товарни помещения
от специална категория, превозващ повече от
12 пътници, съгласно определенията в правило
II-2/А/2 от Конвенцията SOLAS, включително
измененията є от 1999/2000 г.
2. Определения относно части В, Г и Д (правило 3)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
2.1.1 Система за управление на рулевото
устройство е оборудването, посредством което
се изпращат заповеди от щурманския мостик
към рулевите машинни отделения. Системите
за управление на рулевото устройство се състоят от предаватели, приемници, хидравлични
контролни помпи и свързаните с тях мотори,
моторни регулатори, тръби и кабели.
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2.1.2 Основното рулево устройство включва
машините, рулевите задвижващи механизми,
рулевите машинни отделения, ако има такива,
и спомагателното оборудване и средствата за
предаване на въртящия момент на балера на руля
(румпел или квадрант), необходим за осъществяване задвижването на руля с цел направляване
кораба в нормални условия на експлоатация.
2.2 Рулево машинно отделение е:
2 .2 .1 п р и е л ек т р и ч е с ко р у л ев о ус т р о й ство – един електрически мотор и съответното
му електрическо оборудване;
2.2.2 при електрохидравлично рулево устройство – един електрически мотор и съответното
му електрическо оборудване и свързаната към
тях помпа;
2.2.3 при друг вид хидравлично рулево устройство – един задвижващ двигател и свързана
помпа.
2.3 Спомагателно рулево устройство е оборудването, различно от която и да е част на основно
рулево устройство, необходимо за направляване
на кораба в случай на отказ на основното рулево
устройство, но невключващо румпела, квадранта
или компонентите, които изпълняват същата
функция.
2.4 Нормални условия на експлоатация и
обитаване са услови ята, при които корабът
като цяло, механизмите, сервизните средства и
помагала, осигуряващи задвижването и възможност за направляване, безопасната навигация,
противопожарна безопасност и безопасност при
наводнения, вътрешни и външни комуникации и
сигнализация, аварийните средства, лебедките на
аварийните лодки, както и проектните условия
за удобство, са в изправност и функционират
нормално.
2.5 Извънредно състояние е състоянието, при
което едно от обслужващите средства, необходимо
за осигуряване нормални условия на работа и
живот, не е в режим на работа поради повреда
в основния източник на електрическа енергия.
2.6 Основен източник на електрическа енергия
е източникът, предвиден за снабдяване основното
разпределително табло с електрическа енергия за
разпределяне между всички сервизни средства,
необходими за поддържане нормални условия на
експлоатация и обитаване на кораба.
2.7 Мъртво състояние на кораба е състоянието, при което основният задвижващ механизъм,
нагревателите и спомагателните съоръжения не
функционират поради липса на електроенергия.
2.8 Основна електрическа станция е помещението, в което е разположен основният източник
на електрическа енергия.
2.9 Основно разпределително табло е разпределителното табло, което директно се захранва
от основния източник на електрическа енергия
и е предназначено да разпределя електрическата
енергия между обслужващите средства на кораба.
2.10 Аварийно разпределително табло е разпределително табло, което в случай на прекъсване
на основния източник на електрическа енергия
се снабдява директно от аварийния източник на
електрическа енергия или от временния източник
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на електрическа енергия и е предназначено да
разпределя електрическа енергия за аварийната
поддръжка на кораба.
2.11 Авариен източник на електрическа енергия е източник на електрическа енергия, предназначен да захранва аварийното разпределително
табло в случай на невъзможност за захранване
от основния източник на електрическа енергия.
2.12 Максимална скорост на движение напред
е максималната скорост, която е предвидена да
бъде поддържана при движение в море при найдълбоко газене в море.
2.13 Максимална скорост назад е скоростта,
която е изчислена, че корабът може да развива
назад при максимална проектна мощ за скорост
при най-дълбоко газене в море.
2.14.а Машинни отделения са всички машинни
отделения категория А и всички други отделения,
в които се намират двигателният механизъм,
котлите, отделенията за течно гориво, парните
двигатели и двигателите с вътрешно горене, генераторите и основните електрически механизми,
станциите за подаване на горива, механизмите
за замразяване, стабилизиране, вентилиране и
климатичните инсталации и други подобни отделения, заедно с помещенията към тях.
2.14.б Машинни отделения категория А са тези
отделения и помещения към тях, които съдържат:
2.14.б.1 двигатели с вътрешно горене, използвани за основното задвижване; или
2.14.б.2 двигатели с вътрешно горене, използвани за други цели, освен за основното
задвижване, при които тези механизми имат
капацитет за обща агрегатна мощност не помалък от 375 kW; или
2.14.б.3 котли, ползващи гориво, или отделение
за съхраняване на течно гориво.
2.15 Система с енергийно задвижване е хидравличното оборудване, предназначено за осигуряване енергия за завъртане на балера, състоящ се
от рулево устройство или механизми, заедно със
свързаните тръби и принадлежности и рулеви
задвижващи механизми. Енергийните задвижващи системи могат да имат общи механични
компоненти, като румпела, квадранта и балера
на руля, или други компоненти, изпълняващи
същата функция.
2.16 Пунктовете за управление са тези помещения, в които са разположени радиото на
кораба или основното навигационно оборудване
или аварийният източник на енергия или където
е съсредоточено оборудването за откриване и
борба с пожари.
ЧАСТ A-1
КОНСТРУКЦИЯ НА КОРАБИТЕ
1. Ново използване на материали, които съдържат азбест (правила 3 – 5)
ВСИЧКИ КОРАБИ
1.1 Тази точка се прилага за материали, използвани за конструкцията, машините, електрическите инсталации и оборудването, посочени
в това приложение.
1.2 За всички кораби е забранено ползване
на материали, които съдържат азбест.
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2. Конструкционни чертежи, съхранявани на
борда и на сушата (правила 3 – 7)
КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ
НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2012 Г.
2.1 На борда на корабите, построени на или
след 1 януари 2012 г., се съхранява набор от конструкционните чертежи и други чертежи, които
показват всички следващи структурни промени.
2.2 Допълнителен набор от тези чертежи се
съхранява на сушата от компанията, както е
определено в правило IX/1.2 от Конвенцията
SOLAS от 1974 г.
2.3 Прилага се циркуляр MSC/Circ. 1135 на
ИМО относно „Конструкционни чертежи, които
да бъдат пазени на борда на кораба и на сушата“.
3. Оборудване за теглене и акостиране (правила 3 – 8):
НОВИ КОРА БИ К Л АСОВЕ В, С И D С
ДЪЛЖИНА 24 M И ПОВЕЧЕ, ПОСТРОЕНИ
НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2012 Г.:
3.1 Корабите се снабдяват с необходимото
стъкмяване, оборудване и инсталации с достатъчно безопасно работно натоварване, за да
се позволи безопасното провеждане на всички
операции за теглене и акостиране, свързани с
нормалното функциониране на кораба.
3.2 Стъкмяването, оборудването и инсталациите, снабдени съгласно точка 3.1, отговарят
на стандартите, определени за класификация от
правилата на призната организация или равно
стойни правила, използвани от дадена администрация в съответствие с член 11 на Директива
2009/15/ЕО.
3.3 Прилага се циркуляр MSC/Circ. 1175 на
ИМО относно „Насоки за корабното оборудване
за теглене и акостиране“.
3.4 Всяка инсталация или част от оборудване,
изброени (посочени) в тази точка, се обозначават
ясно с всички ограничения, свързани с тяхното
безопасно функциониране, вземащи предвид
силата на тяхното закрепване към конструкцията на кораба.

Ч АСТ Б
ЦЯЛОСТНА УСТОЙЧИВОСТ, УСТОЙЧИВОСТ
НА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯТА И УСТОЙЧИВОСТ
ПРИ ПОВРЕДИ
Част Б-1
Кораби, построени на или след 1 януари
2009 г. – вариант за прилагане на Резолюция
MSC.216(82)
За корабите от класове B, C и D, чийто кил
е бил поставен на или след 1 януари 2009 г. или
които са били на подобен етап на построяване
на тази дата, се прилагат изискванията в част
Б-2 или, алтернативно, съответните разпоредби
от Глава II-I, част Б от SOLAS, както е определено в приложение 2 от Резолюция MSC 216(82).
Част Б-2
Кораби, построени преди 1 януари 2009 г.
1. Резолюция за цялостна устойчивост (А.749
(18), изменена с Резолюция MSC.75(69)
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ А, B, C И D С
ДЪЛЖИНА 24 M И ПОВЕЧЕ:
Всички класове нови кораби с дължина 24 m
и повече отговарят на съответните изисквания
за пътнически кораби на Кодекса за цялостна
устойчивост, приети с Резолюция А.749 (18) на
ИМО, както е изменена. Когато Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ прецени прилагането на критерия за силен вятър и бордово
клатене от Резолюция A.749 (18) за неподходящо,
може да приложи алтернативен подход, който
да гарантира еквивалентно ниво на определяне
на устойчивостта.
СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАСОВЕ А
И B С ДЪЛЖИНА 24 M И ПОВЕЧЕ:
Всички съществуващи кораби класове А и B
при всички условия на натоварване да отговарят на следните критерии за устойчивост след
надлежна корекция за ефекта от свободното
движение на повърхността на течностите в резервоарите в съответствие с предположенията
в точка 3.3 на Резолюция А.749 (18) на ИМО,
както е изменена, или еквивалентен:
а) пространството под кривата на лоста за
изправяне (кривата GZ) не е по-малко от:
i) 0,055 метър-радиана до ъгъл на наклон
от 30 °;
ii) 0,09 метър-радиана до ъгъл на наклон или
40 °, или ъгълът на наводняване, т. е. ъгълът на
наклоняване, при който долните краища на всеки
отвор в корпуса, надстройките или покритите
палуби, които не могат да бъдат херметически
затворени, се потопяват, ако този ъгъл е помалък от 40 °;
iii) 0,03 метър-радиана между ъглите на наклон от 30 ° и 40 ° или между 30 ° и ъгъла на
наводняване, ако този ъгъл е по-малък от 40 °;
б) кривата на лоста за изправяне GZ е наймалко 0,20 m при ъгъл на наклон, равен на или
по-голям от 30 °;
в) максималната крива на лоста за изправяне
GZ е при ъгъл на наклона, който е препоръчителен да бъде повече от 30 °, но не по-малко
от 25 °;
г) първоначалната напречна метацентрична
височина не е по-малка от 0,15 m.
Условията за натоварване, които се вземат под
внимание с оглед удостоверяване съответствието
с горните критерии за устойчивост, включват
минимум тези, изброени в точка 3.5.1.1 от Резолюция А.749 (18) на ИМО, както е изменена.
Всички съществуващи кораби от класове А и
В с дължина 24 m и повече също така отговарят на допълнителните критерии, така както те
са формулирани в точка 3.1.2.6 (допълнителни
критерии за пътнически кораби) и точка 3.2
(критерий за силен вятър и клатене) на Резолюция
А.749 (18) на ИМО, както е изменена.
Когато Изпълнителна агенция „Морска администрация“ прецени прилагането на критерия
за силен вятър и бордово клатене от Резолюция
A.749 (18) за неподходящо, може да приложи
алтернативен подход, който да гарантира еквивалентно ниво на определяне на устойчивостта.
2. Водонепроницаемо подразделение
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
Всеки кораб се подразделя с водонепроницаеми стени до горната палуба, като максималната
дължина на водонепроницаемите отделения се
изчислява в съответствие със специфичните
изисквания, посочени по-долу.
Вместо тези изисквания могат да се прилагат
правилата за подразделенията и устойчивостта
на пътническите кораби като равностойни на
част Б от Глава II от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море
от 1960 г., както е формулирана в Резолюция
А.265 (VIII) на ИМО, но само ако се прилагат
в своята цялост.
Всяка друга част от вътрешната структура,
която засяга ефикасността на подразделенията
на кораба, е непроницаема.
3. Дължина на наводняване (правило 4)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
3.1 Дължината на наводняване в определена
точка е максималната част от дължината на
кораба, чийто център е въпросната точка, която
може да бъде наводнена при наличие на пропускливостта, посочена по-долу, без корабът да
бъде потопен под разделната линия.
3.2 При кораб, който няма непрекъсната горна
палуба, дължината на наводняване във всяка
точка може се определи спрямо една предполагаема непрекъсната разделна линия, която при
никоя точка не е по-малко от 76 mm под върха
на палубата, отстрани към която въпросните
вертикални прегради и корпусът са продължени
и са непроницаеми.
3.3 Когато част от предполагаемата разделна
линия е значително под равнището на палубата,
към която има продължени вертикални прегради,
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
може да разреши ограничено отслабване на
непромокаемостта в онези части от вертикалните прегради, които са над разделната линия
и непосредствено под горната палуба.
4. Допустима дължина на отделенията (правило 6)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
Максимално допустимата дължина на дадено
отделение, чийто център се намира в която и да е
точка от дължината на кораба, се получава, като
дължината на наводняване се умножи по съответния фактор, наречен фактор на подразделяне.
5. Пропускливост (правило 5)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
Конкретните предположени я, посочени в
точка 3, се отнасят до пропускливостта в помещенията под разделната линия.
При определяне дължината на наводняването
предполагаемата средна пропускливост на помещенията, разположени под разделната линия,
е определена в таблицата в точка 8.3.
6. Фактор на подразделяне
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НОВИ КОРА БИ К Л АСОВЕ B, C И D И
СЪЩЕСТВУВАЩИ РО-РО КОРАБИ КЛАС B:
Факторът на подразделяне e:
1,0, когато корабът е лицензиран да превозва
по-малко от 400 души, и
1,0, когато корабът е лицензиран да превозва
400 души или повече с дължина L < 55, и
0,5, когато корабът е лицензиран да превозва
400 души или повече.
Съществуващите ро-ро кораби от клас В са
приведени в съответствие с това условие не покъсно от датата, определена за привеждане в
съответствие с това изискване, посочена в Глава
II-1/Б/8-2, точка 2.
СЪЩЕСТВУВАЩИ РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ
КОРАБИ КЛАС В:
Факторът на подразделяне e: 1,0.
7. Специални изисквания относно подразделенията на корабите (правило 7)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
7.1 Когато в дадена част или части от кораба
непроницаемите вертикални прегради са продължени до палуба, която е разположена по-високо
от останалите части на кораба и е желателно да
се извлече полза от по-високото продължение
на вертикалните прегради при изчисляване дължината на наводняването, като за всяка такава
част от кораба могат да се използват отделни
разделни линии, при условие че:
7.1.1 страните на кораба са продължени изцяло
по дължината на кораба до палубата, съответстваща на горната разделна линия, и всички
отвори в корпуса, обшити под тази палуба изцяло
по дължината на кораба, се приемат, че са под
разделната линия по смисъла на точка 15;
7.1.2 и двете отделени я, прилежащи към
„прага“ на горната палуба, са в допустимата
дължина, отговаряща на техните съответни
разделни линии, и в допълнение, тяхната обща
дължина не превишава два пъти допустимата
дължина, определена в съответствие с по-ниската
разделна линия.
7.2 Дадено отделение може да надвишава допустимата дължина, определена от изискванията
на точка 4, при условие че общата дължина на
всяка двойка прилежащи отделения, които са
общи за въпросното отделение, не превишава
по-малката от двете стойности или на дължината
на наводняването или на два пъти допустимата
дължина.
7.3 Дадена основна напречна вертикална
преграда може да бъде прекъсната, при условие
че всички дължини на прекъсването се намират
от вътрешната страна на борда на вертикалните повърхности от двете страни на кораба,
разположени на разстояние от корпуса, обкован
равномерно до една пета от широчината на кораба, и измерени под прав ъгъл към централната
линия при равнището на най-дълбоката линия
на натоварване на подразделението. Всяка част
от прекъсването, която е извън тези граници, се
счита за праг по смисъла на точка 6.
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7.4 За определяне подразделението се използва еквивалентна вертикална преграда, когато
дадена основна напречна вертикална преграда
е прекъсната или прагова.
7.5 Когато дадено основно напречно непроницаемо отделение се състои от локални подразделения и Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ счита, че при дадена предполагаема странична повреда, надвишаваща дължина
от 3 m плюс 3 % от дължината на кораба, или
11,0 m, или 10 % от дължината на кораба, която от стойностите е по-малка, целият обем от
основното отделение няма да се наводни, може
да се допусне пропорционален толеранс за допустимата дължина, която се изисква поначало
за такова отделение. В такъв случай обемът на
ефективната плавателност, определен за неповредената страна, няма да бъде по-голям от този,
допуснат за повредената страна.
Изключение от настоящата точка се допуска
единствено, ако то не пречи да се спазват изискванията на точка 8.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
7.6 Дадена основна напречна вертикална
преграда може да бъде прагова, ако отговаря
на едно от следните условия:
7.6.1 общата дължина на две отделения, разделени със съответната вертикална преграда, не
превишава 90 % от дължината на наводняването
или два пъти допустимата дължина, с изключение на случаи, когато в корабите с фактор на
подразделяне, равен на 1, общата дължина от
двете въпросни отделения не превишава допустимата дължина;
7.6.2 осигурява се допълнително подразделяне посредством прага, който поддържа същото
равнище на безопасност, като при равнинна
преграда;
7.6.3 отделението, върху което се разпростира
прагът, не превишава допустимата дължина,
съответстваща на разделната линия, измерена
на 76 mm под прага.
7.7 При корабите с дължина 100 m и повече
една от основните напречни вертикални прегради зад форпика се поставя на разстояние от
предния перпендикуляр, което не превишава
допустимата дължина.
7.8 Когато разстоянието между две прилежащи основни напречни вертикални прегради,
или еквивалентните равнинни прегради, или
разстоянието между напречните плоскости, преминаващи през най-близките прагови части на
вертикалните прегради, е по-малко от 3 m плюс
3 % от дължината на кораба, или 11,0 m, или
10 % от дължината на кораба, която от величините е по-малка, само една от тези вертикални
прегради може да се счита, че съставлява част
от подразделение на кораба.
7.9 Когато необходимият фактор за подразделенията е 0,50, общата дължина на които и
да е две прилежащи отделения не надвишава
дължината на наводняването.
8. Устойчивост при повреда (правило 8)
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
8.1.1 При всички експлоатационни условия се
гарантира необходимата цялостност на устойчивост, която осигурява възможността корабът
да устои на крайната фаза на наводняване на
всяко едно от основните отделения, като остава
в границите на дължината на наводняване.
8.1.2 Когато две прилежащи основни отделения са разделени от вертикална преграда, която
е прагова, в съответствие с условията на точка
7.6.1, цялостната устойчивост устоява на навод
няването при тези две прилежащи отделения.
8.1.3 Когато необходимият фактор за подразделенията е 0,50, цялостната устойчивост може
да устои на наводняването на всяко от двете
прилежащи отделения.
8.2.1 Изискванията на точка 8.1.1 се определят
от изчисленията, които отговарят на точки 8.3, 8.4
и 8.6 и които отчитат частите и конструктивните
особености на кораба и схемата и конфигурацията
на повредените отделения. При извършване на
тези изчисления се предполага, че корабът е във
възможно най-лошо експлоатационно състояние
по отношение на неговата устойчивост.
8.2.2 Когато се предлагат да се монтират палуби, вътрешни обшивки или надлъжни вертикални прегради, които макар и водопроницаеми,
са такива, че да ограничават наводнението, се
вземат под внимание изискванията за изчисленията им.
НОВИ КОРА БИ К Л АСОВЕ В, С И D И
С ЪЩ ЕС Т ВУ ВА Щ И РО-РО П ЪТ Н И Ч ЕС К И
КОРАБИ КЛАС В, И СЪЩЕСТВУВАЩИ ПЪТНИЧЕСК И КОРА БИ К Л АС В, РАЗЛИЧНИ
ОТ ТИПА „РО-РО“, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ
СЛЕД 29 АПРИЛ 1990 Г.:
8.2.3 Необходимата устойчивост за окончателното състояние на кораба след повреда и
след балансиране, когато това се изисква, се
определя, както следва:
8.2.3.1 Кривата на остатъчното положително
изправящо рамо трябва да има обхват минимум
15 ° отвъд ъгъла на равновесие. Този обхват може
да бъде намален до 10 ° в случай, когато пространството под кривата на лоста за изправяне е
това, което е посочено в точка 8.2.3.2, умножено
по коефициент 15/обхват, където обхватът е
изразен в градуси.
8.2.3.2 Пространството под кривата на лоста
за изправяне е най-малко 0,015 метър-радиана,
измерено от ъгъла на равновесие до по-малката
от следните величини:
8.2.3.2.1 ъгъла, под който възниква прогресивно наводняване;
8.2.3.2.2 22 ° (измерени от отвеса), в случай
на наводняване само в едно отделение, или 27 °
(измерени от отвеса), в случай на едновременно
наводняване в две прилежащи отделения.
8.2.3.3 В обхвата на положителната устойчивост се получава остатъчна крива на лоста
за изправяне, като се отчита най-големият от
следните моменти на наклоняване:
8.2.3.3.1 струпване на всички пътници на
едната страна;
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8.2.3.3.2 спускане от една страна на всички
напълно натоварени спасителни плавателни
съдове от балките;
8.2.3.3.3 в резултат на налягането на вятъра;
изчислена по формулата:
GZ(метри) =
+ 0,04
В никой случай обаче изправящото рамо не
е по-малко от 0,10 m.
8.2.3.4 За целите на изчисляване на моментите на наклоняване в точка 8.2.3.3 се правят
следните предположения:
8.2.3.4.1 Моментът в резултат от струпване
на пътници се изчислява при:
8.2.3.4.1.1 четирима пътници на квадратен
метър;
8.2.3.4.1.2 тегло от 75 kg на всеки пътник;
8.2.3.4.1.3 пътниците се разпределят по свободните палубни пространства към едната страна
на кораба, където се намират сборните пунктове,
по начин, по който те предизвикват най-остър
момент на наклоняване.
8.2.3.4.2 Моментът в резултат от спускане от
едната страна на всички напълно натоварени
спасителни плавателни съдове от балките се
изчислява, при условие че:
8.2.3.4.2.1 всички спасителни лодки, разположени откъм страната, към която корабът
е наклонен след претърпяване на повреда, се
считат, че са изцяло провесени и натоварени и
готови за спускане;
8.2.3.4.2.2 за спасителните лодки, които са
подготвени за спускане, напълно натоварени
от прибрана позиция, се взима максималният
момент на наклона по време на спускане;
8.2.3.4.2.3 напълно натоварен спасителен сал,
окачен на балката от страната, откъм която корабът е наклонен след претърпяна повреда, се
счита, че е провесен навън и готов за спускане;
8.2.3.4.2.4 лица без спасителни средства, които
са провесени навън, не оказват допълнително
влияние нито за момента на наклоняване, нито
за изправяне;
8.2.3.4.2.5 спасителните средства, разположени
странично на кораба срещуположно на страната,
към която корабът е наклонен, се считат, че са
в прибрано положение.
8.2.3.4.3 Моменти в резултат от налягането
на вятъра:
8.2.3.4.3.1 при клас В: прилага се налягане на
вятъра от 120 N/m 2;
при класове С и D: прилага се налягане на
вятъра от 80 N/m 2;
8.2.3.4.3.2 приложимото пространство е издаденото странично пространство на кораба
над водолинията, съответстващо на цялостното
състояние;
8.2.3.4.3.3 моментно рамо е вертикалното
разстояние от точката на половина от основното
газене, съответстваща на цялостното състояние, към центъра на тежестта на страничното
пространство.
8.2.4 При възникване на голямо прогресиращо наводняване, т. е. което причинява рязко
намаляване на кривата на лоста за изправяне с
0,04 m или повече, кривата на лоста за изправяне
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се счита за прекъсната при ъгъла, под който
прогресиращото наводняване се появява, а обхватът и пространството, определени в 8.2.3.1 и
8.2.3.2, се измерват до този ъгъл.
8.2.5 В случаи, при които прогресиращото
наводняване е ограничено и не продължава
неудържимо и причинява допустимо бавно намаляване на кривата на лоста за изправяне с помалко от 0,04 m, остатъкът от кривата частично
се скъсява, като се предполага, че прогресиращо
наводненото пространство е било наводнено по
този начин от самото начало.
8.2.6 При междинните стадии на наводняване
максималната крива на лоста за изправяне е
най-малко 0,05 m, а обхватът на положителните
криви на лоста за изправяне е най-малко 7°.
Във всички случаи се предполага наличие само
на едно пропукване в корпуса и ефект от само
една свободна повърхност на течност.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
8.3 За изчисляване устойчивостта на повреди обемът и повърхностната пропускливост са,
както следва:
Помещения | Проницаемост (%) |
Предназначени за съхранение на товари | 60 |
Предназначени за настаняване | 95 |
Предназначени за двигателите | 85 |
Предназначени за течности | 0 или 95 |
Предвижда се по-висока повърхностна пропускливост по отношение на пространствата,
които в близост до водната повърхност не съдържат значителен брой жилищни помещения
или двигателни отделения, както и пространства,
които по принцип не са заети от съществени
количества товар или провизии.
8.4 Предполагаемият размер на повредите е,
както следва:
8.4.1 надлъжно, най-малката от следните стойности: 3 m плюс 3 % от дължината на кораба,
или 11,0 m, или 10 % от дължината на кораба;
8.4.2 напречно (измерени навътре от страната
на кораба, под прави ъгли към централната линия
на равнището на най-дълбокото подразделение
на товарната линия): разстояние от една пета
от ширината на кораба; и
8.4.3 вертикално: от основната линия нагоре
без ограничения;
8.4.4 в случай че повреда, по-незначителна от
посочените по-горе в 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, доведе до
по-сериозно състояние на наклона или до загуба
на метацентрична височина, такава повреда се
отчита при изчисленията.
8.5 Несиметричното наводняване се поддържа до минимума, съвместим с оперативната
конструкция на кораба. Когато е необходимо да
се коригират големи ъгли на наклон, приетите
мерки са, при възможност, самостоятелни, но във
всеки случай, където има осигурени контролни
средства за принадлежностите срещу напречно
наводняване, те могат да се управляват от място
над горната палуба. За новите кораби класове В,
С и D максималният ъгъл на наклон след навод
няване, но преди уравновесяване, не надвишава
15 °. Когато се изискват принадлежности срещу
напречно наводняване, времето за уравновеся-
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ване не превишава 15 минути. На капитана на
кораба се предоставя необходимата информация
относно използването на принадлеж ностите
срещу напречно наводняване.
8.6 Окончателното състояние на кораба след
повреда и в случай на несиметрично наводняване,
след като са били взети мерки за уравновесяване,
е следното:
8.6.1 в случай на симетрично наводняване е
налице положителна остатъчна метацентрична
височина от най-малко 50 mm, изчислена по
метода на постоянното изместване;
8.6.2а освен ако не е указано друго в точка
8.6.2б, в случай на несиметрично наводняване
ъгълът на наклона на наводняване само в едно
отделение не надвишава 7° за кораби клас В
(нови и съществуващи) и 12° за кораби класове
С и D (нови);
при едновременно наводняване на две прилежащи отделения може да се допусне наклон
от 12° за съществуващите и нови кораби клас
В, при условие че факторът на подразделяне е
не по-голям от 0,50 в тази част на кораба, която
е наводнена;
8.6.2б за съществуващите кораби от клас В,
различни от ро-ро пътнически кораби, построени
преди 29 април 1990 г., в случай на несиметрично наводняване ъгълът не надвишава 7°, освен
в изключителни случаи, когато Изпълнителна
агенц и я „Морска а дминист рац и я“ може да
разреши допълнителен наклон, предизвикан от
несиметричното движение, но в никакъв случай
крайният наклон не може да надвишава 15°;
8.6.3 при никакви обстоятелства разделната
линия не може да бъде потапяна в крайната фаза
на наводняването; ако се приеме, че разделната
линия може да бъде потопена по време на междинната фаза на наводняването, Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ може да изиска
съответните проверки и нареждания, каквито
счита необходими за безопасността на кораба.
8.7 Капитанът на кораба осигурява нужните
данни, за да поддържа необходимата цялостна
устойчивост при работни условия, която гарантира издръжливостта на кораба срещу критични
повреди. При кораби с напречно наводняване на
капитана на кораба се предоставя информация за
условията на устойчивост, въз основа на които
се базират направените изчисления за наклона
и се предупреждава дали сериозните повреди
на кораба при по-неблагоприятни условия биха
довели до прекаленото му наклоняване.
8.8 Данните, посочени в точка 8.7, даващи
възможност капитанът да поддържа необходимата
цялостна устойчивост, включват информацията,
която определя максимално допустимата височина на центъра на тежестта над кила (KG) на
кораба, или алтернативно минималната допустима метацентрична височина (GM) при обхват
на газене или водоизместимост достатъчен, за да
включва всички работни системи. Информацията
съдържа влиянието на различни надлъжни наклони, като се отчитат работните ограничения.
8.9 Всеки кораб има скали за водоизместимост, които са ясно отбелязани на носа и на
кърмата. В случай, че маркировките за водоиз-
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местимостта не са посочени на място, където да
са ясно четливи, или по оперативни съображения
за конкретната дейност създават трудности за
разчитането им, корабът се оборудва с надеждна
система, която показва водоизместимостта, чрез
която водоизместимостта на носа и кърмата
могат да се определят.
8.10 При приключване товаренето на кораба и
преди неговото отплаване капитанът на кораба
определя правилното разпределение на товара и
устойчивостта на кораба и също така удостоверява
и вписва, че корабът отговаря на критериите за
устойчивост по съответните правила. Определянето на устойчивостта на кораба се извършва
винаги чрез изчисления. За целта могат да бъдат
използвани електронни изчислителни системи за
товарене и определяне устойчивостта или друго
подобно средство.
8.11 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ не освобождава (следи за спазването
на) от изискването за устойчивост на повреди,
освен ако не бъде удостоверено, че цялостната
метацентрична височина при всички експлоатационни условия, необходима за изпълнението на
тези изисквания, е по-голяма за предвидената
експлоатация.
8.12 Отклонения от изискванията за устойчивост на повреда се допускат единствено в изключителни случаи и при условие че Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ счита, че час
тите, организацията и другите характеристики
на кораба са най-благоприятните за неговата
устойчивост при повреда, което може да бъде
практически и логично прието при определени
обстоятелства.
8-1 Устойчивост при повреда на ро-ро пътнически кораби (правило 8-1)
СЪЩЕСТВУВАЩИ РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ
КОРАБИ КЛАС В:
8-1.1 Същест ву ващ и т е ро -ро п ът ни ческ и
кораби клас В се привеждат в съответствие с
точка 8 не по-късно от датата на първата периодична проверка след датата за привеждане в
съответствие, определена по-долу, в съответствие
със стойността на А/Amax, както е определена
в приложението към циркуляр MSC/Circ.574,
„Процед у ра за изчисл яване на оценката на
характеристиките на оцеляване на съществуващите пътнически ро-ро кораби при използване
на опростен метод, основаващ се на Резолюция
А.265 (VIII)“.
Стойност на А/Amax:|Дата за привеждане в
съответствие: |
под 85 % | 1 октомври 1998 г. |
85 % и л и повече, но по -ма л ко о т 9 0 %
| 1 октомври 2000 г. |
9 0 % и л и повече, но по -ма л ко о т 95 %
| 1 октомври 2002 г. |
95 % или повече, но по-малко от 97,5 %
| 1 октомври 2004 г. |
97,5 % или повече | 1 октомври 2005 г. |
8-2 Специални изисквания за ро-ро пътническите кораби, превозващи 400 и повече пътници
(правило 8-2)
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ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НОВИТЕ КОРАБИ КЛАСОВЕ В,
С И D И СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ КЛАС В:
Независимо от изискванията на Глави II-1/Б/8
и II-1/Б/8-1:
8-2.1 новите ро-ро пътнически кораби, които
имат право да превозват 400 и повече пътници,
отговарят на изискванията на точка 8.2.3 от
Глава II-1/Б/8 при предположението, че повредата се намира където и да е по дължината на
кораба L; и
8-2.2 съществуващите ро-ро пътнически кораби, които имат право да превозват 400 и повече
души, отговарят на изискванията на точка 8-2.1
не по-късно от датата на първата периодична
проверка след датата за привеждане в съответствие, определена в точки 8-2.2.1, 8-2.2.2 или
8-2.2.3, която се явява последна:
8-2.2.1 Стойност на А/Amax: | Дата за привеждане в съответствие: |
под 85 % | 1 октомври 1998 г. |
85 % и л и повече, но по -ма л ко о т 9 0 %
| 1 октомври 2000 г. |
9 0 % и л и повече, но по -ма л ко о т 95 %
| 1 октомври 2002 г. |
95 % или повече, но по-малко от 97,5 %
| 1 октомври 2004 г. |
97,5 % или повече | 1 октомври 2010 г. |
8-2.2.2 Разрешен брой на лицата за превозване:
1500 или повече 1 октомври 2002 г.
1000 или повече, но по-малко от 1500 1 октомври 2006 г.
600 или повече, но по-малко от 1000 1 октомври 2008 г.
400 или повече, но по-малко от 600 1 октомври 2010 г.
8-2.2.3 Възраст на кораба, равна на 20 или
повече години:
когато възрастта на кораба е времето, отчетено от датата, на която килът е бил поставен,
или датата, на която е бил в подобен етап на
построяване, или датата, на която корабът е бил
трансформиран в ро-ро пътнически кораб.
8-3 Специални изисквания за пътнически
кораби, различни от ро-ро пътническите кораби,
превозващи 400 и повече пътници
КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D, ПОСТРОЕНИ
НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г., РАЗЛИЧНИ
ОТ РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ:
Независимо от изискванията на Глава II-I/Б/8
пътнически кораби, различни от ро-ро пътничес
ки кораби, които имат право да превозват 400 и
повече пътници, отговарят на изискванията на
точки 8.2.3 и 8.2.6 от Глава II-1/Б/8 при предположението, че повредата се намира, където и
да е по дължината на кораба L.
9. Вертикални прегради на носа и машинното
отделение (правило 10)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
9.1 Инсталира се носова или първа носова
непроницаема преграда, която е непромокаема
по вертикала до горната палуба. Тази вертикална преграда се разполага на разстояние от
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предния перпендикуляр не по-малко от 5 % от
дължината на кораба и не повече от 3 m плюс
5 % от дължината на кораба.
9.2 Когато част от кораба под водолинията
се простира напред от предния перпендикуляр,
например вълнорез с носови булб, разстоянията,
посочени в точка 9.1, се измерват от една от
следните точки:
9.2.1 от средната дължина на такова удължение; или
9.2.2 от разстояние 1,5 % от дължината на
кораба напред от предния перпендикуляр; или
9.2.3 от разстояние 3 m напред от предния
перпендикуляр в зависимост от това кое от тях
дава най-малката стойност.
9.3 При наличие на дълга предна надстройка
носът или първата носова непроницаема преграда
са непромокаеми до следващата непрекъсната
палуба над горната палуба. Удължението се
извършва по начин, по който се предотвратява
възможността вратата на носа да причини пов
реди, в случай че носовата врата се повреди
или откачи.
9.4 Не е необходимо удължението по точка
9.3 да бъде изградено директно над долната
вертикална преграда, при условие че не всички
части на удължението са разположени по-напред
от предното ограничение, определено в точки
9.1 или 9.2.
Независимо от това в съществуващите кораби клас В:
9.4.1 когато удължението на първата носова
непроницаема преграда се състои от наклонена
товарна рампа над горната палуба, частта от
рампата, която е по-дълга от 2,3 m над горната
палуба, може да бъде удължена не повече от 1 m
напред пред предните ограничения, определени
в точки 9.1 и 9.2;
9.4.2 когато съществуващата рампа не отговаря на изискванията за удължението на първата
носова непроницаема преграда и местоположението на рампата не позволява поставянето на
такова удължение в рамките на ограниченията,
посочени в точка 9.1 или точка 9.2, удължението
може да се постави в рамките на определено
разстояние зад кърмата при съобразяване с
ограниченията за кърмата, посочени в точки 9.1
или 9.2; ограниченото разстояние при кърмата
не е повече от необходимото, за да се осигури
несъприкосновение с рампата; удъл жението
към първата носова непроницаема преграда се
разгръща напред и отговаря на изискванията
на точка 3, като предотвратява възможността
рампата да є нанесе повреди, ако тя се повреди
или отдели.
9.5 Рампите, които не отговарят на горните
изисквания, не се считат за удължение на първата носова непроницаема преграда.
9.6 Инсталира се кърмова преграда, както и
вертикални прегради, които отделят машинното помещение от багажното и от пътническото
помещение съответно напред и към кърмата,
които са непромокаеми по вертикала до горната
палуба. Кърмовата преграда обаче може да има
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праг под горната палуба, при условие че това не
понижава равнището на безопасност на кораба
по отношение на подразделенията.
9.7 Във всички случаи тръбопроводите на
кърмата се разпологат в непромокаеми пространства. Уплътнението на кърмата се разполага
в непромокаем тунел на шахтата или в друго
непромокаемо пространство, отделено от отделението с тръбопровода на кърмата. То има такъв
обем, че в случай, че е наводнено от течове през
уплътнението на кърмата, разделната линия да
не бъде потопена.
10 Двойни дъна (правило 12)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В:
10.1 В кораби с дължина под 50 m се инсталира двойно дъно от подпорната стена на носа
до подпорната стена на кърмата, доколкото
това е осъществимо и съвместимо с дизайна и
нормалното функциониране на кораба.
10.2 При кораби с дължина 50 m и повече,
но по-малка от 61 m дължина, двойно дъно се
поставя най-малко от машинното отделение до
вертикалната преграда на носа или възможно
най-близо.
10.3 При кораби с дължина 61 m и повече,
но по-малко от 76 m, двойно дъно се поставя
най-малко около машинното отделение и се
простира до вертикалните прегради на носа и
кърмата или възможно най-близо.
10.4 При кораби с дължина 76 m и повече
двойно дъно се поставя при средната част на
кораба и се простира до вертикалните прегради
на носа и кърмата или възможно най-близо.
10.5 Когато е налице изискване да бъде изградено двойно дъно, неговата дълбочина отговаря на стандартите на призната организация и
вътрешното дъно е продължено навън до страните на кораба по такъв начин, че да защитава
дъното до завивката на трюма. Такава защита
се приема, че е задоволителна, ако линията на
пресичане на външния ръб на разделителната
плоча с плочата на трюма не е по-ниска в нито
една част от хоризонталната равнина, минаваща
през точката на пресичане с правата на рамката
на средата на кораба на напречна диагонална
линия, наклонена под 25° към базовата линия и
пресичаща я в точка, наполовина от модулираната
ширина на кораба от средната линия.
10.6 Малки шахти, конструирани в двойното
дъно за дренажите на трюмовете и др., не превишават дълбочината повече от необходимото.
Дълбочината на шахтата в никакъв случай не
може да бъде по-голяма от дълбочината минус
460 mm от двойното дъно при цент ра лната
линия, нито може шахтата да се простира под
хоризонталната равнина, посочена в точка 10.2.
Допуска се обаче шахтата, която се простира до
външното дъно, да достига до задния край на
шахтата на тунела. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да разреши и други
шахти (напр. за смазочно масло под основните
двигатели), ако счита, че осигуряваната защита
е равностойна на тази, предоставяна от двойното
дъно, отговарящо на изискванията на тази точка.
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10.7 Не е необходимо поставянето на двойно
дъно в непромокаеми отделения с по-малки
размери, използвани изключително за пренасяне
на течности, ако Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ прецени, че безопасността на
кораба не се нарушава в случай на странична
повреда или на повреда на дъното.
10.8 Независимо от изискванията на точка 10.1
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
може да разреши премахването на двойно дъно
в която и да е част на кораба, която е подразделена с фактор, непревишаващ 0,5, ако счита, че
поставянето на двойно дъно в тази част не би
било съвместимо с конструкцията и нормалното
функциониране на кораба.
11. Определяне, маркиране и записване на подразделителните товарни водолинии (правило 13)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
11.1 С оглед поддържане на необходимата
степен на подразделяне товарната водолиния,
съответстваща на одобреното подразделяне на
водоизместимост, се определя и маркира по
средата от двете страни на кораба. Кораб, който
има отделения, които са специално пригодени
за алтернативно настаняване на пътници и за
пренасяне на товар, по желание на собствениците може да има една или повече допълнителни
товарни водолинии, определени и маркирани
като съответстващи на подразделенията на водоизместимостта, които Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ може да одобри като
алтернативни експлоатационни условия.
11.2 Определените и маркирани подразделителни товарни водолинии се записват в свидетелството за безопасност на пътнически кораби
и се обозначават с С.1, ако е налице само една
подразделителна товарна водолиния.
Ако е налице повече от една подразделителна
товарна водолиния, алтернативните условия се
маркират с С.2, С.3, С.4 и т. н.
11.3 Запасната височина, съответстваща на
всяка от тези товарни водолинии, се измерва
от същата позиция и от същата палубна линия,
както запасните височини, които са определени
в съответствие с действащата Международна
конвенция за товарните водолинии.
11.4 Запасната височина, съответстваща на
всяка одобрена подразделителна товарна водолиния, и експлоатационните условия, за които
е одобрена, ясно се посочват в свидетелството
за безопасност на пътнически кораби.
11.5 В никакъв случай маркировките на подразделителната товарна водолиния не може да се
поставя над най-дълбоката товарна водолиния в
солена вода, както е определена според здравината на кораба или от действащата Международна
конвенция за товарните водолинии.
11.6 Независимо от местоположението на
маркировката на подразделителната товарна
водолиния при никакви обстоятелства корабът
не може да бъде товарен по начин, при който
маркировката на товарната водолиния, определена за сезона и района от действащата Международна конвенция за товарните водолинии,
се потопява.
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11.7 При никакви обстоятелства един кораб не
може да бъде товарен по начин, при който подразделителната товарна водолиния, маркирана
по надлежния начин за определеното пътуване
и условия на работа, да бъде потапяна.
12. Изграждане и първоначални изпитвания за
водонепроницаемост на вертикалните прегради
и др. (правило 14)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
12.1 Всяка непромокаема подразделителна
вертикална преграда, напречна или надлъжна,
се изгражда, така че да издържа в подходящите
граници на устойчивостта максималното водно
налягане, на което тя устоява в случай на повреда на кораба, и най-малко да устои на водното
налягане до разделната линия. Конструкцията
на тези непромокаеми вертикални прегради отговаря на стандартите на одобрена организация.
12.2.1 Праговете и прекъсванията на вертикалните прегради са непромокаеми и толкова
устойчиви, колкото самата вертикална преграда,
към която принадлежат.
12.2.2 Когато рамките или напречните корабни
греди минават през непромокаема палуба или
вертикална преграда, тази палуба или вертикална
преграда е структурно непромокаема, без да се
използва дървен материал или цимент.
12.3 Не е задължително да се изпитват основните отделения, като се запълват с вода.
Когато не се извършва изпитване посредством
запълване с вода, където е практически възможно, се извършва изпитване с шланг. Това
изпитване се извършва в най-напредна лата
фаза на монтиране на инсталациите на кораба.
Когато изпитването с шланг е неприложимо
поради опасност от причиняване на повреди на
двигателните механизми, изолацията на електрическото оборудване или на инсталираните отвън
съоръжения, изпитването може да се замени с
подробен визуален преглед на споените връзки
и където се счита за необходимо, с помощта на
средства, като изпитване за проникване на оцветител или изпитване с ултразвук или с друго
еквивалентно изпитване. При всички случаи се
извършва задълбочена проверка на непромокаемите вертикални прегради.
12.4 Носът, двойните дъна (вк лючително
каналните килове) и вътрешните обшивки се
изпитват при напор на водата, който съответства
на изискванията на точка 12.1.
12.5 Резервоарите, предназначени да съдържат
течности и които съставляват част от подразделенията на кораба, се изпитват за непромокаемост
при напор на вода до височина, отговаряща на
най-дълбоката подразделителна товарна водолиния или до напора, съответстващ на две трети
от дълбочината от върха на кила до пределната
линия за резервоарите, която е по-голяма, при
условие че в никакъв случай напорът на изпитването не е по-малък от 0,9 m над най-високата
част на резервоара; ако изпитването с вода е
неприложимо, се прилага изпитване за изтичане
на въздух, като резервоарите се изпитват под
въздушно налягане от не повече от 0,14 bar.

ВЕСТНИК

БРОЙ 73

12.6 Описаните в точки 12.4 и 12.5 изпитвания
служат, за да гарантират, че подразделителните
структури са непромокаеми и не се използват
за изпробване на годността на което и да е
отделение за съхраняване на течно гориво или
за други специални цели, за които може да се
изискват изпитвания от по-висш клас, в зависимост от височината, до която достига течността
в резервоара или неговите връзки.
13. Отвори във водонепроницаемите вертикални прегради (правило 15)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
13.1 Броят на отворите в непромокаемите
вертикални прегради се свежда до минимума,
който е съвместим с конструкцията и правилното функциониране на кораба; за затварянето
на тези отвори се осигуряват надеждни средства.
13.2.1 Когато тръбите, шпигатите, електричес
ките кабели и т. н. преминават през подразделителните непромокаеми вертикални прегради, се
предвиждат средства, които гарантират цялостната непромокаемост на вертикалните прегради.
13.2.2 Вентилите, които не съставляват част
от тръбопроводната система, не могат да се
използват в подразделителните непромокаеми
вертикални прегради.
13.2.3 Олово или други материали, чувствителни на нагряване, не се използват в системите, които преминават през подразделителните
непромокаеми вертикални прегради, където
повреждането на тези системи, в случай на
пожар, би нарушило непромокаемата цялост на
подразделителните вертикални прегради.
13.3.1. Не се допуска наличие на врати, гърловини или отвори за достъп:
13.3.1.1 в първата носова непроницаема преграда под разделната линия;
13.3.1.2 в напречните непромокаеми вертикални прегради, разделящи товарното помещение
от съседното товарно помещение, с изключение
на случаите, предвидени в точки 13.10.1 и 14.
13.3.2 Освен в случаите, определени в точка
13.3.3, първата носова непроницаема преграда
може да бъдат пробита под разделната линия
за провеждане на не повече от една тръба за
течност в резервоара на носа, при условие че
тази тръба е осигурена с винтов вентил, който
може да бъде управляван от горната страна
на горната палуба, като клапанната кутия е
обезопасена от вът решната ст рана на носа
към първата носова непроницаема преграда.
Независимо от това може да се допусне този
клапан да бъде монтиран откъм 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.
13.3.3 В случай, че носът е разделен, за да
съдържа два различни вида течности, първата
носова непроницаема преграда може да бъде
пробита под разделителната линия за преминаването на две тръби, всяка от която е инсталирана
в съответствие с изискванията на точка 13.3.1,
при условие че няма практическа алтернатива

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН

за инсталиране на втора такава тръба и че без
опасността на кораба е гарантирана, като се има
предвид допълнителното подразделяне на носа.
13.4 В отделенията на основния и допълнителния задвижващ механизъм, вк лючително
котлите, използвани за задвижване, при всяка
основна отвесна вертикална преграда може да се
инсталира не повече от една врата в допълнение
към вратите на шахтите на тунела. Когато са
инсталирани две или повече шахти, тунелите се
свързват посредством вътрешен пасаж. Между
машинното отделение и тунелните пространства има само една врата при наличие на две
шахти и само две врати при наличие на повече
от две шахти. Всички тези врати са плъзгащи и
са разположени по начин, при който праговете
им са практически възможно най-високо разположени. Работният ръчен механизъм на тези
врати от горната горна палуба е разположен
извън двигателните помещения.
13.5.1 СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС
В И НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D С
ДЪЛЖИНА ПО-МАЛКО ОТ 24 M:
Непромокаемите врати са плъзгащи или с
панти или от подобен вид. Не се допускат таблени врати, захванати само с болтове, и падащи
врати и такива, които се затварят посредством
падаща тежест.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D С ДЪЛЖИНА 24 M И ПОВЕЧЕ:
Непромокаемите врати, с изк лючение на
определените в точка 13.10.1. или точка 14,
са елек т ри ческ и п л ъзгащ и се врат и, кои то
отговарят на изискванията на точка 7 и могат
едновременно да се затварят от централния
работен пулт за управление на щурманския
мостик за не повече от 60 секунди в изправено
положение на кораба.
13.5.2 СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС
В И НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D С
ДЪЛЖИНА ПО-МАЛКО ОТ 24 M:
Плъзгащите се врати са или:
– ръчно задвижвани, или
– електрозадвижвани чрез ръчна команда.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D С ДЪЛЖИНА 24 M И ПОВЕЧЕ:
При кораби, където общи ят брой на непромокаемите врати е не повече от две и тези
врати са разположени в машинното отделение
или във вертикалните прегради, ограж дащи
това отделение, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да разреши тези две
врати да бъдат задвижвани само ръчно. Когато
са монтирани ръчно задвижвани врати, те се
затварят, преди корабът да отплава, за да извърши превоз на пътници, и остават затворени
по време на плаването.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
13.5.3 Средствата за задвижване, независимо
дали електрически или ръчни, на всяка непромокаема плъзгаща се врата, независимо дали се
задвижва механично или не, са в състояние да
затварят вратата на кораба под наклон от 15 °
към всяка от двете страни. Също така се отчитат
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силите, които въздействат върху двете страни на
вратите, когато водата преминава през отворите
и упражнява статичен напор, равен на височина
на водата от най-малко 1 метър върху прага на
медианата на вратата.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D С ДЪЛЖИНА 24 M И ПОВЕЧЕ:
13.5.4 Органите за управление на непромокаемите врати, вк лючително хидравличните
тръбопроводи и електрическите инсталации, са
колкото е възможно по-близо до вертикалната
преграда, в която са инсталирани вратите, с оглед
да се намали рискът те да пострадат при повреда
на кораба. Разположението на непромокаемите
врати и органите за тяхното управление е такова,
че ако корабът претърпи повреда в една пета от
широчината си, като това разстояние се измерва
перпендикулярно до медианата на равнището на
най-дълбоката подразделителна товарна водолиния, да не се нарушава функционирането на
непромокаемите врати, които са извън обсега
на повредената част на кораба.
13.5.5 На всички електрически и ръчно задвижвани плъзгащи се непромокаеми врати се
инсталират индикатори, които показват на всички
отдалечени работни станции дали вратите са отворени или затворени. Отдалечени работни станции са разположени единствено на щурманския
мостик според изискванията на точка 13.7.1.5 и
на местоположението за ръчно задвижване над
горната палуба съгласно точка 13.7.1.4.
С ЪЩЕСТВУ ВА ЩИ КОРА БИ К Л АС В И
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D С ДЪЛЖИНА ПО-МАЛКО ОТ 24 M:
13.5.6 Непромокаемите врати, които не отговарят на изискванията на точки 13.5.1 – 13.5.5,
се затварят преди началото на пътуването и
остават затворени по време на плаването; часът
на отваряне на тези врати в пристанището и на
затварянето им преди отплаването на кораба от
пристанището се вписва в корабния дневник.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D С ДЪЛЖИНА, ПО-МАЛК А ОТ 24 M, И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В:
13.6.1 Ръчно задвижваните плъзгащи се врати
могат да имат хоризонтален или вертикален ход.
Механизмът на самата врата може да се задвижва от двете страни, както и от достъпно място
над горната палуба, с едно напълно завъртащо
се движение на колянов механизъм или друг
одобрен тип механизъм, който предоставя същата гаранция за безопасност. При използване
на ръчен механизъм времето, необходимо за
окончателното затваряне на вратата в изправено
положение на плавателния съд, не превишава
90 секунди.
СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В:
13.6.2 Електрическите плъзгащи се врати
могат да имат вертикален или хоризонтален ход.
Когато дадена врата е електрически задвижвана
от централен контролен пункт за управление,
механизмът е поставен по начин, при който
вратата да може да се отваря механично, при
самата врата от двете є страни. Локалните ръ-

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

кохватки за управление във връзка със задвижващия механизъм се осигуряват от всяка страна
на вертикалната преграда и са разположени по
начин, при който дават възможност на преминаващите през вратите лица да държат и двете
ръкохватки в отворено положение, без неволно
да приведат механизма в действие на затваряне.
Електрическите плъзгащи се врати се оборудват
с ръкохватен механизъм, който може да бъде
приведен в действие на самата врата от двете є
страни, както и от достъпно място над горната
палуба, с едно напълно завъртащо се движение
на колянов механизъм или друг одобрен тип
механизъм, който предоставя същата гаранция
за безопасност. Осигурява се предупредителна
система чрез звукова сигнализация за затварянето
на вратата, която действа до пълното затваряне.
В допълнение в пространствата с високо равнище
на шума на околната среда се изисква звуковата
сигнализация да се допълва от мигащ визуален
сигнал при вратата.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D С ДЪЛЖИНА 24 M И ПОВЕЧЕ:
13.7.1 Всяка електрическа плъзгаща се непромокаема врата:
13.7.1.1 има вертикален или хоризонтален ход;
13.7.1.2 в съответствие с точка 13.11 обикновено е ограничена най-много до 1,2 m свободно
пространство в ширина; Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ може да разреши да
се използват по-големи врати само до размера,
приет за нуждите на по-ефективната работа на
кораба, при условие че се отчитат останалите
мерки за безопасност, а именно:
13.7.1.2.1 да се обръща специално внимание
на устойчивостта на вратата и затварящите механизми, за да се предотвратят течове;
13.7.1.2.2 вратата се разполага извън зоната
на повреди B/5;
13.7.1.2.3 вратата остава затворена, когато
корабът е в морето, с изключение на кратките
периоди, определени като абсолютно наложителни от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ те да бъдат отворени;
13.7.1.3 е оборудвана с необходимите електрически механизми за отваряне и затваряне,
хидравлична сила или всякаква друга форма
на енергия, която е одобрена от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“;
13.7.1.4 е оборудвана с отделен механизъм за
ръчно отваряне; вратата може да се отваря и
затваря с ръка от двете страни на самата врата и
в допълнение да може да се затваря от достъпно
място над горната палуба с едно напълно завъртащо се движение на колянов механизъм или
друг тип механизъм, който предоставя същата
гаранция за безопасност, одобрен от Изпълнителна агенция „Морска администрация“; посоката
на въртене или други движения се отбелязват
ясно за всички работни положения; времето,
необходимо за пълното затваряне на вратата при
използване на ръчния механизъм, не превишава
90 секунди при изправено положение на кораба;
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13.7.1.5 е оборудвана с контролни устройства
за електрическо отваряне и затваряне на вратата
от двете страни на вратата и също така и за
електрическо затваряне на вратата от централния работен пулт за управление на щурманския
мостик;
13.7.1.6 е оборудвана със звукова сигнализация,
която се отличава от всяка друга сигнализация
в зоната, която се задейства при механично
затваряне на вратата от разстояние и която
звучи най-малко 5 секунди, но не повече от 10
секунди, преди вратата да започне да се движи,
и ще продължава да звучи до окончателното
затваряне на вратата; в случай на ръчно дистанционно задвижване е достатъчно звуковата
сигнализация да звучи само когато вратата е в
движение; в допълнение в пътническите помещения и в помещенията с високо равнище на
шума на околната среда Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ може да изиска звуковата сигнализация да се допълва от мигаща
визуална сигнализация при вратата; и
13.7.1.7 има приблизително постоянна скорост
на механично затваряне; времето за затваряне от
момента, в който вратата започне да се движи,
до момента, в който достигне напълно затворено положение, в никакъв случай не е по-малко
от 20 секунди и не повече от 40 секунди при
изправено положение на кораба.
13.7.2 Електрическата енергия, необходима
за механично задвижваните плъзгащи непромокаеми врати, се осигурява от аварийното разпределително табло директно или от специално
разпределително табло, разположено над горната
палуба; съответните вериги за управление, индикация и сигнализация се захранват от аварийното
разпределително табло директно или от специално разпределително табло, разположено над
горната палуба, и също така могат, в случай на
отказ на основния или на аварийния източник
на електрическа енергия, автоматично да се
зареждат от временния източник на аварийна
електрическа енергия.
13.7.3 Електрическите плъзгащи се непромокаеми врати имат или:
13.7.3.1 централизирана хидравлична система
с два независими източника на енергия, всеки
състоящ се от мотор и помпа, в състояние да
затворят всички врати едновременно; в допълнение за цялата инсталация има хидравлични
акумулатори с достатъчна мощност да се задвижват всички врати най-малко три пъти, т. е.
затваряне-отваряне-затваряне, срещу напречен
наклон от 15°; този експлоатационен цикъл се
извършва, когато налягането на акумулатора
към помпата се включи; течността, която се
използва, се избира, като се съобразява с температурата, която може да се развие в инсталацията
по време на експлоатацията є; електрически
задвижваната система се проектира така, че
да се намалява възможността от възникване
на отделна повреда в хидравличната тръбопроводна система, която неблагоприятно да засяга
работата на повече от една врата; хидравличната
система да се подсигури със сигнализация за

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН

ниско равнище за резервоарите за хидравлична
течност, обслужващи електрическата система,
и сигнализация за ниско налягане на газ или
други ефикасни средства за следене на загуби на
запасна енергия в хидравличните акумулатори;
тези сигнализации са звукови и визуални и се
разполагат при централния работен пулт за управление на щурманския мостик; или
13.7.3.2 независима хидравлична система за
всяка врата, като всеки енергиен източник се
състои от мотор и помпа, които имат капацитет
да отварят и затварят вратата; в допълнение има
хидравличен акумулатор с достатъчна мощност
да се задвижва вратата най-малко три пъти, т. е.
затваряне-отваряне-затваряне, срещу напречен
наклон от 15°; този експлоатационен цикъл може
да се извършва, когато се включи налягането
на акумулатора към помпата; течността, която
се използва, се избира, като се съобразява с
температурите, които могат да се развият в
инсталацията по време на експлоатацията є;
групова сигнализация за ниско налягане на газ
или други ефикасни средства за следене на загуби
на запасна енергия в хидравличните акумулатори
се осигуряват при централния работен пулт за
управление на щурманския мостик; също така
се осигурява индикатор за загуба на запасна
енергия към всяка локална работна станция; или
13.7.3.3 независима електрическа система
и мотор за всяка врата, като всеки енергиен
източник се състои от мотор, който има капацитет да отваря и затваря вратата; енергийният
източник може автоматично да се зарежда от
временния източник на аварийна електрическа
енергия в случай на авария в основния или
аварийния източник на електрическа енергия и
да притежава достатъчна мощност да задвижва
вратата най-малко три пъти, т. е. затваряне-отваряне-затваряне, при напречен наклон от 15°.
За системите, определени в точки 13.7.3.1,
13.7.3.2 и 13.7.3.3, се осигурява следното:
Енерг ийни те системи за елек т ри ческ и те
плъзгащи непромокаеми врати са отделени от
всички други енергийни системи. Всяка отделна
авария в електрическата или хидравличната механична система, с изключение на хидравличния
задвижващ механизъм, не пречи на ръчното
задвижване на която и да е от вратите.
13.7.4 От всяка страна на вертикалната прег
рада се осигуряват ръкохватки на минимална
височина от 1,6 m над пода и са разположени
така, че да се дава възможност на преминаващите
през вратите лица да държат и двете ръкохватки
в отворено положение, без неволно да приведат
механизма в действие на затваряне. Посоката
на движение на ръкохватките при отваряне и
затваряне на вратата е в посока на движение на
вратата и е ясно обозначена. Когато е необходимо
само едно движение, за да започне вратата да
се затваря, ръкохватките за хидравлично управ
ление на непромокаемите врати в жилищните
помещения са разположени така, че да не могат
да бъдат задействани от деца, т. е. зад панелни
врати с болтове, разположени най-малко 170 см
над равнището на палубата.
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В С ДЪЛЖИНА
24 M И ПОВЕЧЕ:
От двете страни на вратите има табела с инструкции за начина на използване на механизма на
вратата. От двете страни на всяка врата също има
табела с текст или илюстрации, предупреждаващи
за опасността от останалия отвор във вратата,
когато е започнало движението по затваряне на
вратата. Тези табели са изработени от устойчив
материал и са постоянно закрепени. Текстът на
таблото с инструкции или с предупреждение
включва информация за продължителността на
затваряне на съответната врата.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D С ДЪЛЖИНА 24 M И ПОВЕЧЕ:
13.7.5 Доколкото е приложимо, електрическото
оборудване и съоръженията на непромокаемите
врати се разполагат над горната палуба и извън
рисковите зони и пространства.
13.7.6 Загражденията на електрическите компоненти, които е необходимо да бъдат разположени под горната палуба, осигуряват подходяща
защита срещу нахлуване на вода.
13.7.7 Веригите за енергоснабдяване, управ
ление, индикация и сигнализация са защитени
срещу авария по начин, при който отказът на
една от схемите на вратите няма да предизвика
отказ в схемата на някоя друга врата. Къси съе
динения или други повреди в сигнализацията
или индикаторните схеми на дадена врата не
предизвикват загуба на оперативна мощност
на тази врата. Предвиждат се разпоредби, чрез
които да се предотврати изтичането на вода в
електрическото оборудване, разположено под
горната палуба, за да не се предизвика отваряне
на вратата.
13.7.8 Една отделна повреда в електроснабдяването на електрическата система и системата за
управление на електрическата плъзгаща непромокаема врата не води до отваряне на затворената
врата. Непрекъснато се наблюдава наличието на
електроснабдяване при точката в електрическата
схема, която е практически най-близо до всеки
един от моторите, според изискванията на точка
13.7.3. При електрическа повреда в тази точка
се активира звукова и визуална сигнализация
при централния работен пулт за управление към
щурманския мостик.
13.8.1 Централният работен пулт за управление
към щурманския мостик разполага с основен
превк лючвател с два режима на управление:
режим „локално управление“, който дава възможност всяка врата да се отваря и затваря на
място след използване без автоматично затваряне,
и режим „затворени врати“, който автоматично
затваря всички отворени врати. Режимът „затворени врати“ позволява вратите да се отварят
на място и автоматично затваря вратата отново
след освобождаване на механизма за управление
от място. Основният превключвател обикновено
е в режим „локално управление“. Режимът „зат
ворена врата“ се използва само по спешност
или при изпитвания.

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

13.8.2 Централният работен пулт за управление
към щурманския мостик е снабден със схема на
разположението на всяка врата с визуални индикатори, които показват дали всяка една врата
е отворена или затворена. Червената светлина
показва, че дадена врата е напълно отворена, а
зелената, че дадена врата е напълно затворена.
Когато дадена врата се затваря дистанционно,
червената светлина обозначава междинното положение на вратата с премигване. Индикаторната
верига е независима от веригата за управление
на всяка отделна врата.
13.8.3 Никоя врата не може да се отваря
дистанционно от главния пулт за управление.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
13.9.1 Всички непромокаеми врати се държат
затворени по време на плаване, с изключение,
когато според изискванията на точки 13.9.2 и
13.9.3 могат да се отварят по време на плаване.
Непромокаемите врати с широчина повече от
1,2 m, които отговарят на изискванията на точка
11, могат да се отварят само при обстоятелствата,
посочени в точка 11. Всяка врата, която е отворена в съответствие с тази точка, е в състояние
незабавно да бъде затворена.
13.9.2 Дадена непромокаема врата може да
бъде отворена по време на плаване, 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 отворена. Вратата се затваря
незабавно, когато преминаването през вратата
е приключено или когато работата, налагаща
отварянето є, е приключила.
13.9.3 Определени непромокаеми врати могат
да останат отворени по време на плаване само
ако това се счита за абсолютно необходимо,
т. е., когато безопасната и ефективна работа на
двигателя на кораба или разрешаването достъпа
на пътниците до обикновено неограничените
пътнически части се считат, че зависят от отворената врата; това се определя от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ единствено
след внимателно обсъждане на последиците по
отношение работата на кораба и възможностите
за спасяване; една непромокаема врата, на която
е разрешено да остане отворена, е ясно посочена
в информацията за устойчивостта на кораба и
винаги е готова за незабавно затваряне.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
13.10.1 Непромокаеми врати със задоволителна
конструкция могат да се поставят в непромокае
мите вертикални прегради, разделящи товарните
палубни пространства, ако Изпълнителна агенция „Морска администрация“ счита, че такива
врати са необходими. Тези врати могат да бъдат
на панти, въртящи или плъзгащи, но не могат
да се управляват дистанционно. Те се поставят
на най-високото равнище и колкото е възможно
по-далече от външната обшивка на корпуса, но
в никакъв случай вертикалните краища извън
борда не са разположени на разстояние от
края на борда, което е по-малко от една пета
от ширината на кораба, като това разстояние се
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измерва перпендикулярно към медианата при
равнището на най-дълбоката подразделителна
товарна водолиния.
13.10.2 Такива врати се затварят преди началото на пътуването и се държат затворени
по време на плаването; часът на отваряне на
тези врати в пристанището и на затварянето им
преди отплаването на кораба от пристанището
се вписва в корабния дневник. В случай че по
време на пътуването до тези врати има лесен
достъп, те се оборудват с приспособление, което предотвратява неразрешеното им отваряне.
Когато се предлага да се поставят такива врати,
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
дава специално разрешение за техния брой и
разположение.
13.11 Не се допуска използването на демонтируеми плоскости като част от вертикалните
прегради, с изключение на машинните отделения.
Тези плоскости винаги се поставят по местата
им, преди корабът да напусне пристанището, и не
се местят по време на плаване, освен в случай
на спешна нужда по нареждане на капитана.
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
може да разреши във всяка основна напречна
вертикална преграда не повече от една електрическа плъзгаща се непромокаема врата с по-големи размери от посочените в точка 13.7.1.2 да
замени тези подвижни плоскости при условие, че
тези врати се затворят, преди корабът да напусне
пристанището, и останат затворени по време на
плаването, освен в случай на спешна нужда по
нареждане на капитана. Не е необходимо тези
врати да отговарят на изискванията на точка
13.7.1.4 за пълно затваряне с ръчен механизъм
за 90 секунди. Часът на отваряне и затваряне
на тези врати, независимо дали корабът е в открито море или на пристанището, се вписва в
корабния дневник.
14. Кораби, превозващи товарни транспортни
средства и придружаващ персонал (правило 16)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
14.1 Тази точка се прилага по отношение
на пътническите кораби, предназначени или
приспособени за пренасяне на товарни превозни
средства и придружаващ персонал.
14.2 Когато на борда на такъв кораб общият
брой на пътниците, включително пътниците,
придружаващи превозните средства, не превишава N = 12 + A/25, където А = общата палубна площ (в m 2) на наличните пространства
за складиране на товарни превозни средства
и където безопасната височина на складовото
помещение и на входа на тези помещения е не
по-малка от 4 m, се прилагат изискванията на
точка 13.10 по отношение на непромокаемите
врати с изключението, че вратите може да бъдат
разположени на всяко равнище в непромокаемите опорни стени, които разделят багажните
пространства. В допълнение се изисква да има
автоматични индикатори на щурманския мостик,
за да показват дали всяка врата е затворена и
всички заключалки на вратата са обезопасени.
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14.3 Когато се прилагат изискванията на
настоящата глава по отношение на такъв тип
кораб, N се приема за максималния брой пътници, за който корабът може да бъде лицензиран
в съответствие с тази точка.
15. Отвори във външната обшивка на корпуса
под разделната линия (правило 17)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
15.1 Броят на отворите в обшивката на корпуса
се свежда до минимума, съвместим с конструкцията и надеждната работа на кораба.
15.2.1 Подредбата и ефикасността на средствата за затваряне на всеки отвор в обшивката
на корпуса отговаря на предназначението и
местоположението, където отворът се намира.
15.2.2 Съгласно изискванията на действащата
Международна конвенция за товарните водолинии не могат да се поставят странични люкове на
места, при които прагът е под линията, очертана
успоредно на горната палуба отстрани и чиято
най-ниска точка е 2,5 % от ширината на кораба
над най-дълбокото подразделение на товарната
водолиния, или 500 mm, в зависимост от това
коя от тези две стойности е по-голяма.
15.2.3 Всички странични люкове, чиито прагове са под разделната линия, са конструирани по
начин, при който не могат да бъдат ефективно
отворени без разрешението на капитана на кораба.
15.2.4 Когато в междупалубното пространство
праговете на страничните люкове, определени в
точка 15.2.3, са под линията, очертана успоредно
на горната палуба отстрани и чиято най-ниска
точка е 1,4 m плюс 2,5 % от ширината на кораба
над водата при отплаването на кораба от което
и да е пристанище, всички странични люкове в
това междупалубно пространство са водонепроницаемо затворени и заключени, преди корабът
да напусне пристанището, и не се отварят, преди
корабът да пристигне на следващото пристанище. При прилагането на настоящата точка се
предвижда подходящото количество питейна
вода, ако това е необходимо.
15.2.5 Страничните люкове и филистрините
им, до които няма достъп по време на плаване,
се затварят и обезопасяват, преди корабът да
напусне пристанището.
15.3 Броят на шпигатите, преливниците и
други подобни отвори в обшивката на корпуса
се свежда до минимум, като или всеки отвор
се приспособява да обслужва колкото се може
повече преливници и други тръби, или по друг
задоволителен начин.
15.4 Всички всмукателни и отводни отвори в
обшивката на корпуса се оборудват с ефикасни
и достъпни уредби, които предотвратяват случайния достъп на вода в кораба.
15.4.1 Съгласно изискванията на действащата
Международна конвенция за товарните линии
и с изключение на изискванията на точка 15.5
всеки отделен отвод, преминаващ през обшивката на кораба, от помещенията под разделната
водолиния, се оборудва или с един автоматичен
възвратен клапан за принудително затваряне от
точка над горната палуба, или с два автоматични
възвратни клапана без средство за принудително
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затваряне, при условие че бордовият клапан е
разположен над най-дълбокото подразделение
на товарната водолиния и е достъпен по всяко
време за проверка в работни условия.
Когато е монтиран клапан за принудително
затваряне, работното положение над горната
палуба е винаги леснодостъпно и се осигуряват
средства, които показват дали клапанът е отворен или затворен.
15.4.2 Изискванията на действащата Международна конвенция за товарните линии се
прилагат по отношение на отводите, водещи
към обшивката на корпуса от помещения над
разделната линия.
15.5 На основните и спомагателните морски
всмукателни и отводни отвори в машинното
отделение, свързани с работата на механизма,
се монтират леснодостъпни клапани между тръбите и обшивката на кораба или между тръбите
и фабричните кутии, закрепени за обшивката
на кораба. Клапаните могат да се контролират
локално и се оборудват с индикатори, показващи дали клапаните са отворени или затворени.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
15.5.1 Ръчните колела или ръкохватките на
морските кранове са леснодостъпни за работа.
Всички клапани, които се използват за кранове,
се затварят чрез въртене на ръчните колела по
посока на часовниковата стрелка.
15.5.2 Изпускателните кранове или клапаните за отстраняване на водата от нагревателите
отстрани на кораба са разположени на леснодостъпни места, но не се разполагат под обшивката
на палубата. Крановете и клапаните са конструирани по начин, по който лесно може да се вижда
дали те са отворени или затворени. Крановете
се подсигуряват със защити, проектирани така,
че клинът да не може да бъде повдигнат, когато
кранът е отворен.
15.5.3 Всички клапани и кранове в различните
тръбопроводни системи, като системата в трюма
и баластната система, системите за гориво и
смазочни масла, противопожарните системи и
шлюзовите системи, системите за охлаждане на
водата и за санитарни нужди и т. н., се обозначават ясно за предназначението им.
15.5.4 Всички други изпускателни тръби, които
се подават под най-дълбокото подразделение на
товарната водолиния, се осигуряват с подобни
средства за затваряне отстрани на кораба; ако
се подават над най-дълбокото подразделение
на товарната водолиния, те се осигуряват с
обикновен предпазен клапан. И в двата случая
клапаните могат да бъдат изпуснати, ако използваните тръби имат същата дебелина, като
обшивката на индиректните отводи на тоалетните
и мивките и подовите отвори на баните и т. н.,
които са снабдени с капаци или по друг начин
са защитени срещу воден удар. Дебелината на
стените на такива тръби обаче не е необходимо
да е по-голяма от 14 mm.
15.5.5 В случай че е поставен клапан с механизъм за принудително затваряне, мястото,
от което той може да се контролира, винаги е
леснодостъпно и има обозначение, показващо
дали клапанът е отворен или затворен.
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15.5.6 Достатъчно е, когато клапани с механизми за принудително затваряне са поставени
в машинните отделения, те да могат да се контролират от мястото, където са разположени,
при условие че това място е леснодостъпно при
всякакви условия.
15.6 Всички външни принадлежности и клапани по тази точка са изработени от стомана, бронз
или друг одобрен ковък материал. Клапаните от
обикновен чугун или друг подобен материал са
неприемливи. Всички тръби, до които се отнася
тази точка, са изработени от стомана или от друг
подобен материал, одобрен от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
15.7 Отворите за подвижните мостове и товарните входове, разположени под разделната
водолиния, са достатъчно здрави. Те се затварят
ефективно и са херметически обезопасени, преди корабът да напусне пристанището, и остават
затворени по време на плаването.
15.8 В никакъв случай тези отвори не се разполагат така, че най-ниската им точка да бъде
под равнището на най-дълбокото подразделение
на товарната водолиния.
16. Непроницаемост на пътническите кораби
над разделната линия (правило 20)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
16.1 Всички основателни и практически мерки се предприемат, за да се ограничи притокът
или разпространението на вода над горната
палуба. Тези мерки може да включват частични вертикални прегради или мрежи. Когато са
поставени частични непроницаеми вертикални
прегради или мрежи на горната палуба над
или в непосредствена близост до основните
подразделителни вертикални прегради, те имат
водонепроницаема обшивка и връзки с горната
палуба, за да се ограничи притокът на вода по
палубата, когато корабът е повреден, в килнато
състояние. Когато частичната водонепроницаема
вертикална преграда не е изравнена с подпорната
стена под нея, междинната вертикална преграда
е ефективно водонепроницаема.
16.2 Горната палуба или друга палуба над нея
са защитени от атмосферни влияния. Всички
отвори в изложената на атмосферни влияния
палуба имат защитни прегради с достатъчна
височина и здравина и са снабдени с ефикасни
средства за експедитивното им и херметическо
затваряне. Според нуждите за бързото оттичане на водата от откритата палуба при всички
метеорологични условия се поставят отвори за
изтичане, отворени перила и шпигати.
16.3 В съществуващите кораби клас В отвореният край на въздухопроводите, завършващи в
надстройка, са най-малко 1 m над водолинията,
когато корабът се наклони под ъгъл от 15 °C
или максималния ъгъл на наклон по време на
междинните стадии на наводняване, определен с
директно изчисляване, която от двете стойности
е по-голяма. Алтернативно всички въздушни
тръби от резервоарите, различни от резервоарите
за гориво, може да се изпразват от страните на
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надстройката. Разпоредбите на настоящата точка
не засягат разпоредбите на действащата Международна конвенция за товарните водолинии.
16.4 Средствата за затваряне на отворите
за страничните люкове, подвижните мостове,
багажните входове, както и другите средства
за затваряне на отвори във външната обшивка,
разположени над разделната линия, имат ефикасен дизайн и конструкция и са с достатъчна
здравина по отношение пространствата, в които
се монтират, и местоположенията им спрямо найниското подразделение на товарната водолиния.
16.5 За всички странични люкове, разположени в пространствата под първата палуба над
горната палуба, се осигуряват ефикасни вътрешни
капаци, разположени по такъв начин, при който
могат лесно и ефективно да бъдат затворени и
херметически обезопасени.
17. Затваряне вратите на товарното помещение
(правило 20-1)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
17.1 Следните врати, разположени над разделната линия, се затварят и заключват, преди
корабът да отпътува, и остават затворени и
заключени до следващото закотвяне на кораба:
17.1.1 врати на товарното отделение в корпуса
или на границите с допълнителни надстройки;
17.1.2 предни козирки, разположени в съответствие с точка 17.1.1;
17.1.3 врати на товарното помещение към
първата носова непроницаема преграда;
17.1.4 херметическите рампи, съставляващи
алтернативен начин за затваряне на тези, посочени в точки от 17.1.1 до 17.1.3 включително;
при условие че дадена врата не може да бъде
отворена или затворена, докато корабът е на
котва, такава врата може да бъде отворена или
оставена отворена, когато корабът се приближава или вдига котва, но само доколкото това
е необходимо, за да се даде възможност вратата да се отвори незабавно; при всички случаи
вътрешната носова врата се държи затворена.
17.2 Независимо от изискванията на точки
17.1.1 и 17.1.4 Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ може да разреши определени
врати да бъдат отваряни по решение на капитана
на кораба, 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 застрашава безопасността
на кораба.
17.3 Капитанът на кораба гарантира прилагането на ефективната система за контрол и
отчет на затварянето и отварянето на вратите,
посочена в точка 17.1.
17.4 Преди отпътуване на кораба капитанът
гарантира, че в корабния дневник, според изискванията на точка 22, се вписват часът на последното затваряне на вратите, посочени в точка
17.1, и часът на всяко отваряне на определени
врати в съответствие с точка 17.2.
17-1 Водонепроницаемост от ро-ро палубата
(горна палуба) към помещенията под нея (правило 20-2)
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НОВИ ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ КЛАСОВЕ
В, С И D ТИП РО-РО:
17-1.1.1 при спазване изискванията на точки
17.1.2 и 17.1.3 всички достъпи до помещенията
под горната палуба имат най-ниска точка, която
не е по-малко от 2,5 m над горната палуба;
17-1.1.2 когато монтираните рампи за превозните средства дават достъп до помещенията
под горната палуба, техните отвори могат да
се затварят херметически, за да се предотврати
проникване на вода надолу, което се сигнализира
и указва на щурманския мостик;
17-1.1.3 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да разреши инсталирането на
определен достъп до помещенията под горната
палуба, при условие че такъв е необходим за
основната работа на кораба, т. е. преместване
на машини и запаси, когато този проход е обезопасен за водонепроницаемост и е подсигурен
със сигнализация и индикация на щурманския
мостик;
17-1.1.4 достъпите, определени в точки 17.1.2 и
17.1.3, се затварят, преди корабът да вдигне котва
за отплаване, и остават затворени до следващото
пускане на котва;
17-1.1.5 капитанът на кораба гарантира прилагането на ефективната система за контрол и
отчет на затварянето и отварянето на вратите,
посочена в точки 17.1.2 и 17.1.3; и
17-1.1.6 преди отпътуване на кораба капитанът гарантира, че в корабния дневник, според
изискванията на Глава II-1/Б/22, се вписва часът
на последното затваряне на проходите, посочени
в точки 17.1.2 и 17.1.3;
17-1.1.7 новите ро-ро пътнически кораби клас
С, които са по-къси от 40 m, и новите ро-ро
пътнически кораби клас D вместо да отговаря
на изискванията на точки 17.1.1 до 17.1.6 могат
да отговарят на точки 17.2.1 до 17.2.3, при условие че височината на защитните прегради и
праговете са най-малко 600 mm при откритите
багажни ро-ро палуби и най-малко 380 mm при
вътрешните багажни ро-ро палуби.
СЪЩЕСТВУВАЩИ РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ
КОРАБИ КЛАС В:
17-1.2.1 всички достъпи от ро-ро палубата,
които вод ят до пространствата под горната
палуба, са защитени от атмосферни влияния и
се подсигурят средства на щурманския мостик,
които показват дали този достъп е отворен или
затворен;
17-1.2.2 всички такива достъпи се затварят
преди вдигането на котва на кораба и оставят
затворени до следващото пускане на котва;
17-1.2.3 независимо от изискванията на точка
17.2.2 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да разреши някои от достъпите
да останат отворени по време на пътуването, но
само за периода, необходим да се премине през
тях, и при нужда за основното функциониране
на кораба.
17-2 Достъп до ро-ро палубите (правило 20-3)

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

ВСИЧКИ РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ:
Капитанът на кораба или определен офицер
гарантират, че без изричното разрешение на
капитана на кораба или на определения офицер
не се допускат пътници до вътрешната ро-ро
палуба, когато корабът е на път.
17-3 Затваряне на вертикалните прегради на
ро-ро палубата (правило 20-4)
ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НОВИТЕ КОРАБИ КЛАСОВЕ В,
С И D И СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ КЛАС В:
17-3.1 Всички напречни и надлъжни вертикални прегради, които са предвидени като
ефективно средство за ограничаване на морската
вода, стичаща се в ро-ро палубата, се поставят
и монтират на мястото им преди отпътуване на
кораба и остават монтирани на място до следващото пускане на котва на кораба.
17-3.2 Независимо от изискванията по точка
17-3.1 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да разреши достъпите до вертикалните прегради по време на пътуването да
се отворят, но само за период, достатъчен, за
да позволи преминаването през тях и ако това
е необходимо, за основното функциониране на
кораба.
18. Информация за устойчивостта (правило 22)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
18.1 След построяването му всеки пътнически
кораб се накланя и се изпитва за устойчивост.
На капитана на кораба се предоставя такава
информация, каквато Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ преценява за необходима, за да му даде възможност чрез бързи
и опростени действия да придобие точна представа за устойчивостта на кораба при различни
условия на работа.
18.2 Когато са извършени каквито и да са
промени в кораба, които практически променят информацията за устойчивостта му, която
се предоставя на капитана, се предоставя информация и за извършените промени относно
устойчивостта. При необходимост корабът се
наклонява още веднъж.
18.3 В периодични интервали, непревишаващи пет години, се извършва проверка на водо
изместимостта на празен кораб за установяване
на промени във водоизместимостта без товар
и надлъжния център на тежестта. Корабът се
наклонява всеки път, когато спрямо одобрената
информация за устойчивостта се установи или
предполага отклонение във водоизместимостта
без товар, превишаващо 2 %, или отклонение от
надлъжния център на тежестта, превишаващо
1 % от дължината на кораба.
18.4 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да разреши на определен кораб
да бъде освободен от изпитването за наклоняване, ако са на разположение основните данни
за устойчивост при изпитването за наклоняване
на идентичен кораб и се докаже, че такива основни данни предоставят надеждна информация
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за устойчивост на кораба, който е освободен от
изпитването. Прави се препратка към циркуляр
MSC/Circ.1158.
18.5 Когато точното наклоняване не е практически възможно, водоизместимостта без товар и
центърът на тежестта се определят от проверка
на водоизместимостта на празен кораб и точно
изчисление. Прави се препратка към информацията в правило 2.7 от Кодекса за високоскоростни
плавателни съдове от 2000 г.
19. Планове за контрол на повредите (правило 23)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
Планове, които ясно показват границите
на неп ромок аем и т е о т делен и я, о т вори т е в
тях, заедно със средствата за затварянето им
и местоположението на средствата за тяхното
управление и организацията за коригиране на
наклоняване, причинено от наводняване, са на
постоянно разположение на дежурния корабен
офицер. В допълнение се оставят листовки с
горепосочената информация на разположение
на офицерите на кораба.
20. Непроницаемост на корпуса и надстройката, защита от повреди и контрол върху тях
(правило 23-2)
20.1 На щу рманск и я мостик се поставят
преду предителни индикатори за вратите на
корпуса, за вратите на товарните помещения и
за други съоръжения за затваряне, които, ако
се оставят отворени или не добре обезопасени,
биха могли да причинят наводняване в дадена
специална категория пространство или ро-ро
товарно пространство. Системата за предупреждение се проектира на принципа за надеждност
(специализирана система за осигуряване срещу
преустановяване на действието поради повреда
на отделни елементи) и посредством визуални
сигнализации показва дали вратата е изцяло затворена или дали някои от частите на системите
за безопасност не са на място и изцяло заключени, а посредством звукови сигнализации – дали
вратата или затварящите съоръжени я са се
отворили, или дали системите за безопасност
са несигурни. Индикаторният панел на щурманския мостик е оборудван с функция за избор
на режим „плаване пристанище/море“, който е
така проектиран, че звуковата сигнализация се
задейства от щурманския мостик, ако корабът
напусне пристанището с незатворени носови
врати, вътрешни врати, неприбрана рампа на
кърмата или други врати в корпуса на кораба,
или ако някои други механизми за затваряне не
са в правилно положение. Енергийният източник
на предупредителната система е независим от
енергийния източник за задвижване и обезопасяване на вратите. Предупредителните системи,
които са одобрени от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“, инсталирани на борда
на съществуващите кораби, не е необходимо да
се подменят.
20.2 Осигурява се наблюдение с камери и
система за откриване на водни течове за предупреждаване на щурманския мостик и пункта
за управление на машинното отделение за всеки
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теч през вътрешните и външни носови врати,
вратите на кърмата и през които и да е други
врати на корпуса, който би могъл да причини
наводняване на специалните категории пространства и на товарните ро-ро пространства.
20.3 Специалните категории пространства
и товарните ро-ро пространства се обхождат
постоянно или се следят с ефикасни средства
като телевизионно наблюдение, така че да се
установи всяко движение на превозни средства
при неблагоприятни метеорологични условия и
всеки неразрешен достъп от страна на пътниците
още по време на движение на кораба.
20.4 Документираните работни процедури
по затваряне и обезопасяване на всички врати
на корпуса, вратите на товарните помещения
и на останалите съоръжения за затваряне, които, ако са оставени отворени или ненадеждно
обезопасени, биха причинили наводняване на
специалната категория помещения или на ро-ро
помещението, се пазят на борда и се изпращат
по предназначение.
21. Маркиране, периодична работа и проверка
на непроницаемите врати и др. (правило 24)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
21.1 Тренировки за работа с непромокаемите
врати, страничните люкове и затварящите механизми на шпигатите се провеждат ежеседмично.
21.2 Всички защитени от атмосферни влияния
врати в основните напречни вертикални прегради, използвани в открито море, се задействат
ежедневно.
21.3 Непроницаемите врати и всички механизми и индикатори, свързани с тях, всички
клапани, чието затваряне е необходимо, за да
стане дадено отделение водонепропускливо, и
всички клапани, чиято работа е необходима за
контролиране на взаимовръзките при повреда,
се проверяват периодично в открито море наймалко веднъж седмично.
21.4 Такива к лапани, врати и механизми
се маркират подходящо, за да се гарантира
правилното им използване за осигуряване на
максимална безопасност.
22. Вписвания в корабния дневник (правило 25)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
22.1 Окачените врати, подвижните платформи, страничните люкове, подвижните мостове и
товарните входове, както и останалите отвори,
които са обект на настоящите правила, се държат
затворени по време на плаване и се затварят,
преди корабът да напусне пристанището. Часът
на затваряне и часът на отваряне (ако е позволено съгласно настоящите правила) се записват
в корабния дневник.
22.2 Всички тренировки и упражнения съгласно точка 21 се вписват в корабния дневник
с изрична забележка за всички дефекти, които
може да бъдат открити.
23. Платформи за повдигане на автомобили
и рампи
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ А, В, С И D И
СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В:
На кораби, оборудвани с окачени палуби за
пренос на пътнически превозни средства, конструирането, монтирането и работата се осъществяват в съответствие с мерките, определени от
Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
По отношение на конструкцията се прилагат
съответните правила на призната организация.
24. Перила
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ А, В, С И D,
ПОСТРОЕНИ НА И СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
24.1 При откритите палуби, до които на
пътниците е разрешен достъп и където липсва
фалшборд с необходимата височина, перилата
са с височина минимум 1100 mm над палубата
и с дизайн и конструкция, които не позволяват
пътниците да ги изкачват и да паднат от палубата по невнимание.
24.2 Стълбите и площадките на тези външни
палуби се подсигуряват с перила, които имат
равностойна конструкция.

Ч АСТ В
ДВИГАТЕЛИ
1. Общи положения (правило 26)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
1.1 Двигателите, котлите и другите съдове под
налягане, съответните тръбопроводни системи
и принадлежности се инсталират и предпазват
по начин, при който се намалява до минимум
всякаква опасност за пътниците на борда, като
се вземат предвид и движещите се части, горещите повърхности и всякакви други опасности.
1.2 Осигуряват се средства за поддържане или
възстановяване на нормалното функциониране на
двигателния механизъм дори в случай, че единият
от основните спомагателни механизми откаже.
1.3 Осигуряват се механизми за включване
на двигателя без външна намеса или помощ.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В И С:
1.4 Основн и я т за д ви ж ва щ мех а н из ъм и
спома гат ел н и т е меха н изм и, необход и м и за
задвижването и безопасността на кораба, при
инсталирането им на кораба са конструирани
по начин, така че да работят, когато корабът е в
изправено състояние или когато е наклонен под
ъгъл включително 15° към всяка от страните при
статични условия и 22,5° при динамични условия
(клатене) към всяка от страните и едновременно
динамично наклоняване (надлъжно клатене) 7,5°
към носа или кърмата.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ А, В, С И D И
СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В:
1.5 В случай на авария се осигуряват механизми за спиране на двигателния механизъм
и гребния винт от съответните места извън
машинното отделение/контролното машинно
отделение, напр. от откритата палуба или от
кабината на щурвала.
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
1.6 Местоположението и схемата на вентилационните тръби на работните резервоари за
горивото, утаителя и резервоарите за смазочно
масло в случай на повреда във вентилационната
тръба няма да причинят опасност от директно
навлизане на морска или дъждовна вода. На всеки
кораб се осигуряват два работни резервоара за
гориво за всеки тип гориво, които се използват
на борда, необходими за задвижващите и животоподдържащите системи на кораба, или други
еквивалентни системи с капацитет за най-малко
8 часа за кораби клас В и най-малко 4 часа за
кораби класове С и D при максимална норма
на задвижващия механизъм и нормално работно
натоварване на генератора за открито море.
2. Двигатели с вътрешно горене (правило 27)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
2.1 Двигателите с вътрешно горене с диаметър на цилиндъра от 200 mm или картер с обем
от 0,6 m 3 и повече се осигуряват с предпазен
клапан за освобождаване на картера от подходящ вид за съответния обем за освобождаване.
Предпазните клапани се поставят по начин или
се оборудват със средства, които гарантират
освобождаването да се извършва по начин, при
който да се сведе до минимум вероятността от
нараняване на персонала.
3. Приспособления за изпомпване на вода от
трюма (правило 21)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
3.1.1 Осигурява се ефективна система за изпомпване на водата от трюма, която да изпомпва
и отводнява всяко непромокаемо отделение,
различно от прост ранството, използвано за
постоянно съхранение на питейна вода, воден
баласт, гориво или горивен товар и течности, за
които са предвидени други ефективни средства
за изпомпване, съобразени с всички условия.
Осигуряват се ефективни средства за отводняване
на изолационните трюмове.
3.1.2 Санитарните, баластните и помпите
с общо предназначение могат да се считат за
самостоятелни приспособления за изпомпване
на вода, ако на тях са монтирани необходимите
инсталации за свързване към системата за изпомпване на водата.
3.1.3 Всички тръби за изпомпване на вода
от трюма, използвани в или под резервоарите
за съхраняване на гориво или в помещенията с
котлите или машинните отделения, включително
помещенията, в които са горивните утаители
или отделенията за изпомпване на гориво, са
изработени от стомана или от друг подходящ
материал.
3.1.4 Системата за изпомпване на вода от
трюма и системата за изпомпване на баластната
вода е разположена така че да предотвратява
възможността вода от морето и от баластните
помещения да преминава към товарното и машинното помещение или от едно помещение
към друго. Предвиждат се мерки, които предо-
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твратяват наводнения по невнимание от морето
в дълбоките резервоари, които имат помпени и
баластни връзки, когато са пълни с товар или
когато се отводняват посредством приспособлението за изпомпване на вода и в същото време
съдържат баластна вода.
3.1.5 Всички разпределителни кутии и ръчно
управляеми клапани, отнасящи се до изпомпващите системи, са леснодостъпни при нормални
работни условия.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
3.1.6 Осигурява се отводняването на затворените товарни отделени я, разположени на
горната палуба.
3.1.6.1 Когато запасната височина до горната
палуба е такава, че краят на палубата се наводнява, когато корабът се наклони повече от
5°, отводняването се извършва с необходимия
брой шпигати с подходящ размер, разположени в
съответствие с изискванията на точка 15, които
директно отводняват отвъд борда.
3.1.6.2 Когато запасната височина е такава,
че краят на горната палуба се наводнява, когато
корабът се наклони 5° или по-малко, отводняването на затворените товарни отделения на
горната палуба се отвежда до подходящо помещение или помещения със съответния капацитет,
които имат сигнализация за високо равнище на
водата и са осигурени с подходящи механизми
за отводняване зад борда. В допълнение се
подсигурява, че:
3.1.6.2.1 броят, размерът и разположението на
шпигатите предотвратяват ненужното събиране
на свободна вода;
3.1.6.2.2 помпените съоръжения по тази точка
са съобразени с изискванията за противопожарната стационарна система за пръскане на вода
под налягане;
3.1.6.2.3 водата, замърсена с петрол или с
други опасни вещества, не се оттича към машинните отделения или другите пространства,
където може да има източници на запалване; и
3.1.6.2.4 когато затвореното товарно помещение е защитено чрез система за потушаване на
пожар, използваща въглероден двуокис, палубните шпигати се оборудват със средства, които
предотвратяват изпускането на инертен газ.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ А, B, C И D:
3.1.6.3 Дренажът от ро-ро палубите и палубите с автомобили има капацитета, необходим за
шпигатите, дренажните отвори и т. н., на десния
и левия борд да се справят с количеството вода,
идваща от дренчера и противопожарните помпи,
като се отчитат наклонът и разпределението на
товара на кораба.
3.1.6.4 Когато има инсталирани пръскащи инсталации и хидранти, общите помещения за пътниците и екипажа са оборудвани с необходимия
брой шпигати, които имат нужния капацитет за
количеството вода, идваща от пожарогасителните
пръскачки, разположени в помещенията, и от
два противопожарни шланга с дюзи. Шпигатите
са разположени на най-ефикасните места, т. е.
във всеки ъгъл.
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
3.2.1 Системата за изпомпване на вода от
трюма по точка 3.1.1 може да работи при всички
практически условия след повреда, независимо от
това дали корабът е изправен или наклонен. За
тази цел навсякъде се поставят странични смукателни помпи, с изключение в тесните помещения
в края на кораба, където само една лопатка е
достатъчна. Може да се налага поставянето на
допълнителни лопатки в помещенията с особена форма. Осигурява се система, посредством
която водата в помещенията сама да може да се
източва към смукателните тръби на лопатките.
3.2.2 Когато е възможно, електрическите
помпи за вода в трюма се поставят в отделни
защитени от атмосферни влияния отделения и
се разпределят или разполагат по начин, при
който помещенията няма да бъдат наводнени при
една и съща повреда. Ако основният задвижващ
механизъм, спомагателният механизъм и котлите
са разположени в две или повече защитени от
атмосферни влияния помещения, помпите на
разположение за изпомпване на вода от трюма
се разпределят възможно най-отдалечени една
от друга в тези помещения.
3.2.3 С изключение на допълнителните помпи, които могат да се осигуряват единствено за
помещенията на носа, всяка помпа, необходима
за трюма, се разполага по начин, по който може
да изсмуква вода от всяко помещение, което
бъде отводнено, съгласно точка 3.1.1.
3.2.4 Всяка електрическа помпа за вода в трюма
трябва да е в състояние да изпомпва вода през
указаната основна тръба в трюма със скорост
от поне 2 m/sec. Самостоятелните електрически
помпи се разполагат в машинните отделения,
откъдето директно изпомпват вода, но не могат
да се поставят повече от две такива помпи в
едно помещение. Където са поставени две или
повече такива смукателни помпи, има най-малко
по една от всяка страна на кораба. Директните
смукателни помпи се разполагат според нуждите,
а тези в машинното отделение са с диаметър не
по-малък от този, който се изисква за основното
помпено съоръжение на трюма.
3.2.5 В допълнение на помпата или помпите
за директно изпомпване от трюма по точка 3.2.4
най-мощната налична самостоятелна електрическа помпа за директно изпомпване се свързва
директно с дренажното равнище на машинното
отделение посредством аварийна смукателна
помпа в трюма; смукателната помпа има същия
диаметър като основния смукателен отвор на
използваните помпи.
3.2.6 Шпинделите на смукателните отвори и
клапаните за директно всмукване са удължени
над площадката на машинното отделение.
3.2.7 Всички тръбопроводни системи за изпомпване от трюма към помпите са независими
от другите тръби.
3.2.8 Диаметърът „d“ на основната тръбопроводна система на смукателна помпа, както и
на разклоненията, се изчислява по формулата,
представена по-долу. Действителният вътрешен
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диаметър обаче може да се закръгли до найблизката стандартна големина: за основната
тръба за изсмукване от трюма:
d =
L
B + D,
за разклоненията на тръбите за изсмукване
от трюма между колекторните кутии и помпите:
d =
L1
B + D,
където:
d е вътрешният диаметър на основната помпа
(в mm),
L и B са дължината и ширината на кораба
(в m),
L1 е височината на отделението, и
D е профилната дълбочина на кораба до горната палуба (в метри), при условие че на кораб
със затворено товарно помещение на горната
палуба с вътрешен дренаж, съгласно изискванията
на точка 1.6.2, и което се простира по пълната
дължина на кораба, D се измерва до следващата
палуба над горната палуба. Когато затворените
товарни помещения покриват по-малка дължина,
D се приема за профилната дълбочина до горната палуба плюс lh/L, където l и h са общата
дължина и височина на съответните затворени
товарни помещения.
3.2.9 Помещението, което се обслужва от
смукателната тръба на помпата за обезводняване
на трюма, не може да се наводни в случай на
прекъсване или повреждане от удар или триене
в друго помещение. За тази цел, когато тръбата
е разположена някъде отстрани на кораба на
разстояние, по-малко от една пета от ширината
на кораба (измерено под прави ъгли към централната линия на равнището на най-дълбокото
подразделение на товарната водолиния), или се
намира в канал на кила, се поставя възвратен
клапан на тръбата в отделението, където е отвореният є край.
3.2.10 Разпределителните кутии, крановете и
клапаните, свързани със системата за изпомпване на трюма, се разполагат по начин, така че в
случай на наводняване една от помпите да може
да е действаща във всяко отделение; в допълнение повреда в помпата или на тръбата є, която
я свързва към основното помпено съоръжение
на трюма отвъд борда на линия, очертана на
една пета от широчината на кораба, не може
да извади помпената система на трюма извън
строя. В случай, че е налице само една система
от тръби, която е обща за всички помпи, клапаните, необходими за управляване на помпите
на трюмовете, се управляват от горната палуба.
Когато в допълнение на основната помпена система в трюма има аварийна помпена система, то
тя е независима от основната помпена система
и е инсталирана така, че да може помпата да
работи във всяко отделение при условия на наводняване, така както е посочено в точка 3.2.1; в
такъв случай единствено клапаните, необходими
за работата на аварийната система, е необходимо да бъдат в състояние да се управляват от
пространството от горната палуба.
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3.2.11 Органите на всички кранове и клапани,
посочени в точка 3.2.10, които могат да се управ
ляват над горната палуба, са ясно отбелязани
на работното им място дали са отворени или
затворени.
4. Брой и видове помпи за изпомпване на
вода от трюма (правило 21)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
до 250 пътници: една основна помпа за двигателя и самостоятелна електрическа помпа,
разположена и захранвана извън помещението,
където се намират двигателите;
над 250 пътници: една помпа за основния двигател и две самостоятелни електрически помпи,
една от които е разположена и захранвана извън
помещението, където се намират двигателите.
Помпата на основния двигател може да бъде
заменена от една самостоятелна електрическа
помпа.
Много малки отделения могат да се оттичат
с преносими ръчни помпи.
5. Средства за движение назад (правило 28)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
5.1 Осигурява се достатъчна енергия за движение назад, която обезпечава надлежното управ
ление на кораба при всички нормални условия.
5.2 Доказва се възможността на двигателя да
обърне посоката на теглителната сила на гребния
винт в необходимото време и по този начин да
спре кораба в рамките на разумно разстояние
при максимална скорост напред.
5.3 Времената за спиране, тръгване и за пропътуваните разстояния, които се отбелязват по
време на изпитванията, заедно с резултатите
от изпитванията за определяне възможността
на корабите с няколко гребни винта да плават
и маневрират с един или повече неработещи
гребни винта, остават на разположение на борда в разпореждане на капитана на кораба или
определените членове на екипажа.
6. Рулево устройство (правило 29)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
6.1 Всеки кораб се оборудва с едно ефективно
главно и едно спомагателно рулево устройство.
Главното рулево устройство и спомагателното
рулево устройство се проектират по начин, при
който отказът на единия от тях не води до отказ
на другия.
6.2 Главното рулево устройство и балерът на
руля, ако има такъв:
6.2.1 са изработени с необходимата здравина
и могат да водят кораба с максимална скорост
напред и са разположени по начин, при който
не могат да бъдат повредени при максимална
скорост назад;
6.2.2 могат да извъртат руля от 35° в едната
посока до 35° в другата посока при най-дълбокото газене на кораба и движение напред,
при максимална работна скорост напред и при
същите условия от 35° в която и да е посока до
30° в другата посока за не повече от 28 секунди;
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6.2.3 се задвижват, когато е необходимо, за
да се спазват изискванията на точка 6.2.2.2, и
при всички случаи, когато балерът на руля се
изисква да е с диаметър над 120 mm от страната
на румпела, в съответствие с изискванията на
точка 6.2.2.1, с изключение, когато се усилва
здравината му за плаване в лед.
6.3 Ако е монтирано, спомагателното рулево
устройство отговаря на следните условия:
6.3.1 да бъде с необходимата здравина и да
може да направлява кораба при скоростта на
плаване, а в случай на авария да може бързо
да се включва;
6.3.2 да може да извърта руля от 15° в едната
посока до 15° в другата посока за не повече от
60 секунди при най-дълбокото газене на кораба
и движение напред при половината от максималната му работна скорост напред или 7 възела,
която от двете стойности е по-голяма; и
6.3.3 да се задвижва, когато това е необходимо,
за да се спазват изискванията на точка 6.3.2, и
при всички случаи, когато балерът на руля е с
диаметър над 230 mm от страната на румпела,
с изключение, когато се усилва здравината му
за плаване в лед.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
6.4 Захранващият блок на рулевото устройство:
6.4.1 се рес тар т и ра а вт омат и чно, когат о
електрическото захранване се възстановява след
авария в захранването; и
6.4.2 може да се пусне в действие от щурманския мостик; в случай на прекъсване на
електрозахранването към която и да е част от
захранващия блок на рулевото устройство, на
щурманския мостик се задейства визуална и
звукова сигнализация.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
6.5 Когато основното рулево устройство се
състои от два или повече идентични захранващи блока, не е необходимо да се инсталира
спомагателно рулево устройство, при условие че:
6.5.1 основното рулево устройство е в състояние да управлява руля според изискванията на
точка 6.2.2.2 по времето, през което който и да
е от захранващите блокове не работи;
6.5.2 основното рулево устройство е конструирано така, че след отделна авария в тръбопроводната му система или в някой от захранващите
блокове дефектът да може да се изолира по начин,
при който се запазва управляването на кораба,
или той веднага се компенсира.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
6.6 Управлението на рулевото устройство е
предназначено:
6.6.1 за основното рулево устройство както на
щурманския мостик, така и в рулевото отделение;
6.6.2 когато основното рулево устройство е
конструирано според изискванията на точка
6.4 c две отделни контролни системи, които се
управляват от щурманския мостик; това не изисква дублиране на кормилния рул или лост; не
е необходимо да се инсталира втора независима
система, когато системата за контрол се състои
от един хидравличен телемотор;
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6.6.3 за спомагателното рулево устройство
в кормилното отделение и ако е електрически
задвижвано, може да се контролира от щурманския мостик и е независимо от системата
за управление на основното рулево устройство.
6.7 Всяка система за контрол на основно и
спомагателно рулево устройство, която може да
се управлява от щурманския мостик, отговаря
на следните изисквания:
6.7.1 ако е електрическа, има своя отделна
верига, захранвана от електрическата верига
на рулевото устройство от пункт в отделението
на рулевото устройство или директно от събирателните шини на разпределителното табло,
захранващи електрическата верига на рулевото
устройство в точката, където разпределителното
табло е най-близо до електрическата верига за
захранване на рулевото устройство;
6.7.2 в отделението на рулевото устройство
се предвиждат средства за отделяне на всяка
система за управление от рулевото устройство,
което тя обслужва, от щурманския мостик;
6.7.3 системата е в състояние да може да се
привежда в действие от щурманския мостик;
6.7.4 в случай на авария в електрическото
захранване на системата за управление от щурманския мостик се задейства визуална и звукова
сигнализация; и
6.7.5 защита против късо съединение се осигурява за захранващите вериги за управление
на рулевото устройство.
6.8 Електрическите вериги и контролните
системи на рулевото устройство, заедно със
свързаните с тях компоненти, кабели и тръби,
които се изискват по тази точка и по точка 7, са
разделени, доколкото е практически възможно,
по тяхната дължина.
6.9 Осигуряват се средства за комуникация
меж ду щурманския мостик и отделението с
рулевото устройство или друго алтернативно
място за навигация.
6.10 Ъгловото положение на руля/овете:
6.10.1 се обозначава на щурманския мостик,
когато основното рулево устройство се задейства с електроенергия; индикаторът за ъгъла
на наклона на руля е независим от контролната
система на рулевото устройство;
6.10.2 може да се разпознава в отделението
на рулевото устройство.
6.11 За хидравличното рулево устройство се
предвижда следното:
6.11.1 схеми за поддържане чистотата на
хидравличната течност, отчитайки вида и конструкцията на хидравличната система;
6.11.2 сигнализация за ниско равнище на опасност за всеки резервоар с хидравлична течност,
която дава възможност за възможно най-нова
индикация за изтичане на хидравлична течност;
подават се визуални и звукови сигнализации до
щурманския мостик и до машинното отделение,
където могат да бъдат възприети веднага; и
6.11.3 стационарен резервоар с достатъчен
капацитет за презареждане най-малко на една
система за задвижване, включително резервоара,
където основното рулево устройство е задължително да се задвижва с електрическа енергия;
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резервоарът е постоянно свързан посредством
тръбопроводи по начин, при който хидравличните
системи лесно се презареждат от местоположението им в отделението на рулевото устройство,
и е оборудван с обемен датчик.
6.12 Отделенията на рулевото устройство са:
6.12.1 леснодостъпни и доколкото е възможно,
отделени от машинните отделения; и
6.12.2 оборудвани с подходящи средства за
гарантиране работния достъп до рулевото устройство и контролните пунктове; тези средства
включват перила и решетки или други неплъзгащи се повърхности, които осигуряват подходящи работни условия в случай на изтичане на
хидравлична течност.
7. Допълнителни изисквания за електрическото и електрохидравличното рулево устройство
(правило 30)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
7.1 Средствата за обозначаване, че двигателите на електрическите и електрохидравличните
рулеви устройства функционират, се инсталират
на щурманския мостик и на подходящ команден
пункт на главното машинно отделение.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
7.2 Всяко електрическо или електрохидравлично рулево устройство, състоящо се от един или
повече захранващи блокове, се осигурява наймалко от две допълнителни вериги, захранвани
директно от основното разпределително табло.
Една от веригите обаче може да бъде захранвана
от аварийното разпределително табло. Спомагателно електрическо или електрохидравлично
рулево устройство към основното електрическо
или електрохидравлично рулево устройство може
да бъде свързано с една от веригите, захранващи това основно рулево устройство. Веригите,
захранващи електрическото или електрохидравличното рулево устройство, притежават необходимия капацитет да захранват всички мотори,
към които биха могли да бъдат едновременно
свързвани и които може да се наложи да работят
едновременно.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
7.3 Веригите и моторите на електрическите
и елек т рох и д равли чни те рулеви уст ройст ва
се подсигуряват със защита против късо съединение, както и със сигнализация за токово
претоварване. Защитата от електрически удар,
включително срещу пусков ток, ако е предвидена
такава, е за не по-малко от два пъти пълния ток
на натоварване на защитения мотор или верига
и се регулира, за да позволява преминаването
на необходимия пусков ток.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
Сигнализациите съгласно настоящата точка
са едновременно звукови и визуални и се разполагат на видни места в основното машинно
отделение или в контролната зала, откъдето
основният механизъм обикновено се контролира,
или както се изисква по точка 6 от част Д на
настоящата глава.
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7.4 Когато спомагателното рулево устройство,
което съгласно Глава II-1/6.3.3 се задвижва с
енергия, не се захранва с електроенергия или
се захранва от електрически източник, който е
предназначен предимно за друга цел, основното
рулево устройство може да се захранва само от
една верига от основното разпределително табло.
Когато такъв електрически двигател, предназначен предимно за други цели, е приспособен
да захранва спомагателното рулево устройство,
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
може да отмени изискванията на точка 7.3, ако е
удовлетворена от съществуващата защита, както
и ако изискванията на точки 7.6.4.1 и 7.6.4.2,
приложими по отношение на спомагателното
рулево устройство, се спазват.
8. Вентилационна система в машинните отделения (правило 35)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
Машинните отделения от категория А се
вентилират по начин, по който при работа на
двигателя или котлите в тях при пълна мощност
при всякакви метеорологични условия, включително при лошо време, въздухът, който се подава
в тези помещения обезпечава сигурността и
удобството на екипажа и работата на двигателя.
9. Връзка между щурманския мостик и машинното отделение (правило 37)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В
За предаване на нарежданията от щурманския
мостик до машинното отделение или до контролната зала, откъдето скоростта и посоката на
теглителната сила на гребния винт обикновено
се контролират, се осигуряват най-малко две
независими средства за комуникация: едното е
машинен предавател, който осигурява визуална
индикация за нарежданията и реакциите както
в машинното отделение, така и на щурманския
мостик. Подходящи средства за комуникация
се осигуряват и на всяко друго място, от което
може да бъде контролирана скоростта или посоката на теглителната сила на гребните винтове.
10. Инженерна сигнализация (правило 38)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В:
В контролното машинно отделение или на
площадката за маневриране се осигурява инженерна сигнализация в зависимост от това къде
е по-подходящо, която ясно се чува в инженерното помещение и/или на щурманския мостик,
според нуждите.
11. Местоположение на аварийните инсталации (правило 39)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
Пред първата носова непроницаема преграда не се инсталират аварийните източници на
електрическа енергия, противопожарните помпи,
помпите за трюма, с изключение на тези, които специално обслужват пространствата пред
първата носова непроницаема преграда и стационарната противопожарна система, предмет на
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Глава II-2, както и другите аварийни инсталации,
които са необходими за безопасността на кораба,
с изключение на първата носова непроницаема
преграда.
12. Органи за управление на двигателите
(правило 31)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
12.1 Главният и спомагателните двигатели,
необходими за задвижване и за безопасността
на кораба, са оборудвани с ефективни средства
за управление и контрол.
12.2 При дистанционно управление на задвижващия механизъм от щурманския мостик и
когато машинните отделения са предназначени
да бъдат обслужвани, се прилага следното:
12.2.1 от щурманския мостик се контролират изцяло корабоплаването, включително и
при маневриране, върху скоростта, посоката на
теглителната сила и ако е необходимо, върху
стъпката на гребния винт;
12.2.2. дистанционното управление за всеки
независим гребен винт се упражнява от контролно
устройство, което е проектирано и изградено да
работи без необходимост от специално внимание
към оперативните данни на механизма; от едно
контролно устройство могат да се управляват няколко гребни винта, които работят едновременно;
12.2.3 основният задвижващ механизъм е
оборудван с устройство за аварийно спиране
от щурманския мостик, което е независимо от
системата за управление на щурманския мостик;
12.2.4 нарежданията от щурманския мостик
към основния задвижващ механизъм се сигнализират съответно в главната зала за управление
на машинното отделение или на площадката за
извършване на маневри;
12.2.5 дистанционно управление на машинното
отделение е възможно само от едно място едновременно; от такива места, от които се разрешават
взаимосвързани контролни устройства; на всяко
такова място се разполага индикатор, който
сигнализира откъде се управлява задвижващият
механизъм; прехвърлянето на контрола между
щурманския мостик и машинните отделения
е възможно единствено от главното машинно
отделение или от главната зала за управление
на машинното отделение; тази система включва
средствата за предотвратяване на значителни
изменения в теглителната сила на гребния винт,
когато се прехвърля управлението от едно място
на друго;
12.2.6 задвижващият механизъм може да се
управлява от място, дори и в случай на отказ на
която и да е част от системата за дистанционно
управление;
12.2.7 системата за дистанционно управление
е проектирана да задейства аварийната сигнализация в случай на авария; когато се упражнява
локален контрол, се поддържа предварително
зададената скорост и посока на теглителната
сила на гребните винтове;
12.2.8 на щурманския мостик се поставят
индикатори за:
12.2.8.1 скоростта на гребния винт и посоката на ротация в случай на гребни винтове с
фиксирана стъпка;
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12.2.8.2 скоростта и стъпката на гребния винт
в случай на гребни винтове с контролируема
стъпка;
12.2.9 осигурява се сигнализация на щурманския мостик и в машинното отделение, която
показва ниско пусково въздушно налягане, което
се задава на такова равнище, което позволява
по-нататъшния пуск на главния двигател; в случай че системата за дистанционно управление
на двигателя е предназначена за автоматичен
пуск, броят на неуспешните последователни автоматични пускови опити се намалява, за да се
съхрани достатъчно пусково въздушно налягане
за локално стартиране.
12.3 Когато главният задвижващ механизъм
и свързаните с него други механизми, включително източниците на основно електрическо
захранване, са оборудвани с различни равнища
на автоматичен и дистанционен контрол и са
под постоянно ръчно управление от контролната
зала, схемата и органите за управление са проектирани, оборудвани и инсталирани така, че
функционирането на двигателя да бъде толкова
безопасно и ефективно, както би било в случай
на директен контрол; за целта се прилагат точки
от II-1/Д/1 до II-1/Д/5 според случая. Специално внимание се обръща на защитата на такива
помещения срещу пожар и наводняване.
12.4 Като цяло системите за автоматичен пуск,
работа и контрол включват възможност за ръчна
отмяна на автоматичното управление. Отказът
на която и да е част от тези системи не може
да попречи на използването на ръчен контрол.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОС
ТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
12.5 Главният и спомагателните двигатели,
необходими за задви ж ване, контролиране и
безопасност на кораба, са оборудвани с ефективни средства за управлението и контрола му.
Всички системи за управление, необходими за
задвижване, контрол и безопасност на кораба,
са независими или проектирани по начин, при
който отказ на една от системите не нарушава
работата на друга система.
12.6 При дистанционно управление на задвижващия механизъм от щурманския мостик се
прилага следното:
12.6.1 от щурманския мостик се контролират изцяло корабоплаването, включително и
при маневриране, върху скоростта, посоката на
теглителната сила и ако е необходимо, върху
стъпката на гребния винт;
12.6.2 контрол се упражнява от единично контролно устройство за всеки отделен гребен винт,
което работи автоматично с всички свързани
механизми, включително, при необходимост, със
средствата за предпазване от пренатоварване на
задвижващия механизъм; когато няколко гребни
винта са проектирани да работят едновременно,
те могат да бъдат управлявани от едно контролно
устройство;
12.6.3 основният задвижващ механизъм е
оборудван с устройство за аварийно спиране
от щурманския мостик, което е независимо от
системата за управление на щурманския мостик;
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12.6.4 командите от щурманския мостик към
основния задвижващ механизъм се сигнализират съответно в главната зала за управление
на машинното отделение и на площадката за
извършване на маневри;
12.6.5 дистанционно управление на машинното
отделение е възможно само от едно място едновременно; от такива места, от които се разрешават
взаимосвързани контролни устройства; на всяко
такова място се разполага индикатор, който
сигнализира откъде се управлява задвижващият
механизъм; прехвърлянето на контрола между
щурманския мостик и машинните отделения
е възможно единствено от главното машинно
отделение или от главната зала за управление
на машинното отделение; тази система включва
средствата за предотвратяване на значителни
изменения в теглителната сила на гребния винт,
когато се прехвърля управлението от едно място
на друго;
12.6.6 трябва да е възможно задвижващият
механизъм да се управлява от място, дори и в
случай на отказ на която и да е част от системата за дистанционно управление; трябва също
да е възможно да се контролира спомагателният
механизъм, необходим за задвижването и без
опасността на кораба, при или близо до въпросния
двигателен механизъм;
12.6.7 системата за дистанционно управление
е проектирана да задейства аварийната сигнализация в случай на авария; когато се упражнява
локален контрол, се поддържа предварително
зададената скорост и посока на теглителната
сила на гребните винтове;
12.6.8 на щу рманския мостик в главното
машинно контролно отделение и на площадката за извършване на маневри се поставят
индикатори за:
12.6.8.1 скоростта на гребния винт и посоката на ротация в случай на гребни винтове с
фиксирана стъпка, и
12.6.8.2 скоростта и стъпката на гребния винт
в случай на гребни винтове с контролируема
стъпка;
12.6.9 осигурява се сигнализация на щурманския мостик и в машинното отделение, която
показва ниско пусково въздушно налягане, което
се задава на такова равнище, което позволява
по-нататъшния пуск на главния двигател; в случай че системата за дистанционно управление
на двигателя е предназначена за автоматичен
пуск, броят на неуспешните последователни автоматични пускови опити се намалява, за да се
съхрани достатъчно пусково въздушно налягане
за локално стартиране.
12.7 Когато главният задвижващ механизъм
и свързаните с него други механизми, включително източниците на основно електрическо
захранване, са оборудвани с различни равнища
на автоматичен и дистанционен контрол и са
под постоянно ръчно управление от контролната
зала, схемата и органите за управление са проектирани, оборудвани и инсталирани така, че
функционирането на двигателя да бъде толкова
безопасно и ефективно, както би било в случай
на директен контрол; за целта се прилагат точки
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от II-1/Д/1 до II-1/Д/5 според случая. Специално внимание се обръща на защитата на такива
помещения срещу пожар и наводняване.
12.8 Като цяло системите за автоматичен пуск,
работа и контрол включват възможност за ръчна
отмяна на автоматичното управление. Отказът
на която и да е част от тези системи не може
да попречи на използването на ръчен контрол.
КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D, ПОСТРОЕНИ
НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2012 Г., С ДЪЛЖИНА 24 M И ПОВЕЧЕ:
12.9 При нови кораби класове B, C и D,
построени на или след 1 януари 2012 г., автоматичните системи се проектират, така че да
се гарантира, че праговото предупреждение за
предстоящо или незабавно забавяне или спиране
на задвижващия механизъм се подава на вахтения
офицер навреме за оценяване на навигационните
обстоятелства в спешни случаи. По-специално
системите трябва да контролират, наблюдават,
докладват, предупреждават и предприемат действие за безопасност за забавяне или спиране на
задвижването, като в същото време предоставят
на вахтения офицер възможност за ръчна намеса,
освен в случаите, когато ръчната намеса бързо
би довела до пълен отказ на двигателя и/или на
задвижващото оборудване, например при твърде
висока скорост.
13. Парни тръбопроводни инсталации (правило 33)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
13.1 Всеки парен тръбопровод и всички принадлежности, свързани към него, по които може
да преминава пара, се проектират, изграждат и
инсталират така, че да устоят на максималното работно натоварване, на което може да са
подложени.
13.2 Осигуряват се средства за оттичането на
всеки парен тръбопровод, в който може да се
предизвика действие на опасно водно налягане.
13.3 В случай че през паропровода или принадлежността преминава пара от източник с
по-високо налягане от това, за което е предназначена, се инсталират съответният редукционен
вентил, предпазен вентил и манометър.
14. Системи за въздушно налягане (правило 34)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
14.1 Осигуряват се средства за предотвратяване на свръхналягане във всички части на
системите под въздушно налягане и там където
водните кожуси или обшивките на въздушните
компресори и охладители могат да бъдат подложени на опасно свръхналягане поради теч в тях
от частите, подложени на въздушно налягане.
За всички системи се осигуряват подходящи
средства за освобождаване на парата.
14.2 Основните пускови въздушни средства на
главните двигатели с вътрешно горене са подходящо защитени срещу ефекта на обратната дъга и
вътрешна експлозия в пусковите въздухопроводи.
14.3 Всички изпускателни тръби от пусковите възд у шни компресори вод ят дирек тно
до пусковите въздухосъбирателни резервоари,
а всички пускови тръби от въздухосъбирател-
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ните резервоари до главния и спомагателните
двигатели са изцяло отделени от системата на
изпускателните тръби.
14.4 Вземат се мерки за максимално ограничаване на навлизането на масло в системите
под въздушно налягане, както и за осигуряване
на оптимално оттичане от тях.
15. Защита срещу шума (правило 36)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
Предприемат се мерки да се намали шумът
от двигателите в машинните отделения до допустимите норми. В случай че този шум не може
да се намали в допустимите мерки, източникът
на наднормения шум се изолира или отделя по
подходящ начин или се осигурява способ за избягването му, когато помещението е обитаемо.
Персоналът, който влиза в такива помещения,
се екипира с шлемофони.
16. Асансьори
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ А, B, C И D:
16.1 Пътническите и товарните асансьори
по отношение на размерите, конструкцията,
капацитета за превоз на пътници и/или стоки
съответстват на изискванията, посочени от Изпълнителна агенция „Морска администрация“
за всеки отделен случай или за всяко едно съоръжение.
16.2 Инсталационните схеми и инструкциите
за поддръжка, включително разпоредбите за
периодични прегледи, се одобряват от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, която
проверява и одобрява съоръжението, преди то
да бъде пуснато в експлоатация.
16.3 Изпълнителна агенция „Морска администрация“, след като одобри съоръжението, издава
удостоверение, което се съхранява на борда.
16.4 Изпълнителна агенция „Морска администраци я“ може да разреши периодичните
проверки да се извършват от експерт, одобрен от
администрацията или от призната организация.

Ч АСТ Г
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ
1. Общи положения (правило 40)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
1.1 Електрическите инсталации подсигуряват:
1.1.1 вси чк и спома гат ел ни елек т ри ческ и
дейности, необходими за поддържане на кораба
в нормални работни и жилищни условия без
прибягване до аварийния източник на електрическа енергия;
1.1.2 подаването на електрическата енергия,
необходима за безопасността на кораба при
различни аварийни ситуации; и
1.1.3 безопасността на пътниците, екипажа и
кораба срещу токови удари.
1.2 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ предприема всички необходими мерки,
за да осигури еднаквото въвеждане и прилагане
на разпоредбата на настоящата част по отношение на електрическите инсталации.
2. Основен източник на електрическа енергия
и осветление (правило 41)
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
2.1 Новите кораби класове С и D, в които
електрическата енергия е единствената енергия
за поддържане на спомагателните дейности,
които са от основно значение за безопасността
на кораба, както и новите и съществуващите
кораби клас B, в които електрическата енергия е
единствената енергия за поддържане на спомагателните дейности, които са от основно значение
за безопасността и задвижването на кораба, се
подсигуряват с два или повече агрегата за такава
енергия, за да могат да се извършват горепосочените дейности, когато един от агрегатите не
функционира.
При новите кораби класове С и D с дължина,
по-малка от 24 m, един от главните агрегати
може да се пуска от главния задвижващ двигател, при условие че осигуряваната енергия е
такава, която може да захранва гореспоменатите
дейности, когато някой от другите агрегати не
функционира.
2.2.1 Основната електроосветителна система
е конструирана така, че тези части от кораба,
които обикновено са достъпни и се използват
от пътниците или екипажа, се захранват от основния източник на електроенергия.
2.2.2 Основната електроосветителна система
е конструирана така, че при възникване на пожар или друга повреда в помещенията, съдържащи основния източник на електроенергия,
съответното трансформаторно оборудване, ако
има такова, главното разпределително табло и
главният превключвател на осветлението, аварийната система за осветление по точка 3 да
продължава да функционира.
2.2.3 Аварийната електроосветителна система е така конструирана, че при възникване на
пожар или друга повреда в помещенията, съдържащи авариен източник на електроенергия,
съответното трансформаторно оборудване, ако
има такова, аварийното разпределително табло
и аварийният превключвател за осветлението,
основната електрическа система за осветление
по тази точка да продължава да функционира.
2.3 Основното разпределително табло се
разполага по такъв начин по отношение на
основния генераторен агрегат, при който, доколкото е практически възможно, целостта на
обикновеното електрическо захранване да бъде
повлияно единствено от пожар или от друга
повреда в помещението, където са инсталирани
генераторният агрегат и разпределителното табло.
КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ
НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2012 Г.
2.4 В кораби класове B, C и D, построени на
или след 1 януари 2012 г., се осигурява допълнително осветление във всички каюти, за да се
укаже ясно изходът, така че лицата, които се
намират вътре, да бъдат в състояние да стигнат
до вратата. Такова осветление, което може да
бъде свързано към авариен източник на електроенергия или да разполага с автономен енергиен
източник във всяка каюта, трябва да се включи
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автоматично, ако захранването за нормалното
осветление в кабината бъде прекратено, и да
остане включено поне 30 минути.
3. Авариен източник на електрическа енергия
(правило 42)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
3.1 Всеки кораб се оборудва със самозареждащ се авариен източник на електроенергия с
аварийно разпределително табло, разположено
над горната палуба, на леснодостъпно място, без
допир с границите на машинните отделения от
категория А или с отделенията, където е разположен основният източник на електрическа
енергия или основното разпределително табло.
3.1.1 Изискването в първата точка не е задължително, при условие че корабите са проектирани
с две напълно еднакви отделения, разделени от
поне едно водонепроницаемо и огнеустойчиво
помещение и две вертикални прегради или алтернативна конструкция, предоставяща същото
ниво на безопасност, и че има поне един генератор със съответно разпределително табло и
т. н. във всяко машинно отделение.
3.2 Аварийният източник на електроенергия
може да съставлява или акумулаторна батерия,
която отговаря на изискванията на точка 3.5,
без да се презарежда или да претърпява прекомерен спад в напрежението, или генератор,
който отговаря на изискванията на точка 3.5,
задвижван от механизъм с вътрешно горене със
самостоятелно зареждане на гориво с точка на
възпламеняване не по-ниска от 43 °С, с автоматични пускови устройства за новите кораби и
одобрени пускови устройства за съществуващите кораби и с временен източник за аварийна
електрическа енергия в съответствие с точка
3.6, с изключение, когато на новите кораби от
класове С и D с дължина, по-малка от 24 mM,
се инсталира за конкретния консуматор и за
срока, определен от тези правила, независима
акумулаторна батерия на подходящото място.
3.3 Аварийният източник на електроенергия
се разполага по начин, при който да може да
работи ефективно при наклон на кораба от 22,5°
и при надлъжен наклон на кораба от 10° от равен
кил. Аварийният/те генераторен/ни агрегат/и е/
са в състояние на готовност при всякакви вероятни студени условия, а при новите кораби – в
състояние за автоматичен пуск.
3.4 Аварийното разпределително табло е разположено практически възможно най-близо до
аварийния източник на електроенергия.
3.5 Аварийният източник на енергия съгласно
точка 3.1:
3.5.1 е в състояние да работи по принцип за
срок от:
12 часа в кораби клас В (нови и съществуващи);
6 часа в кораби клас С (нови);
3 часа в кораби клас D (нови);
3.5.2 в частност да може едновременно да
захранва консуматорите, както са определени в
рамките на дейностите, посочени по-долу, според нуждите за класа на корабите за сроковете,
определени по-горе:
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а) една аварийна помпа в трюма и една от
противопожарните помпи;
б) аварийното осветление:
3.5.2.1 на всеки сборен пункт или станция за
качване на кораба, както и отстрани, както е
предвидено в Глава III/5.3;
3.5.2.2 по всички коридори, стълбища и изходи, водещи до сборния пункт или станциите
за качване на кораба;
3.5.2.3 в машинните отделения и на мястото,
където е разположен аварийният генератор;
3.5.2.4 в контролните станции, където се
намира радио- и навигационното оборудване;
3.5.2.5 според изиск вани ята на Глави II2/Б/16.1.3.7 и II-2/Б/6.1.7;
3.5.2.6 във всички складови помещения за
противопожарна екипировка;
3.5.2.7 при една аварийна помпа в трюма и
при една от противопожарните помпи, посочени
в буква „а“ и при пусковия пункт на техните
двигатели;
в) навигационните светлини на кораба;
г) 1. цялото оборудване за комуникация,
2. общата сигнална система,
3. противопожарна детекторна система, и
4. всички сигнали, необходими в случай на
авария, ако се захранват с електричество от
основните генератори на кораба;
д) помпата за пожарогасителните пръскачки
на кораба, ако има такава и ако работи с електричество; и
е) дневната сигнална лампа на кораба, ако
се захранва от основния източник на електро
енергия на кораба;
3.5.3. да бъде в състояние да захранва за
период от половин час електрическите защитени от атмосферни влияния врати заедно със
съответните вериги за контрол, обозначение и
сигнализация.
3.6. Временният източник на аварийна електроенергия, в съответствие с точка 3.2, се състои
от акумулаторна батерия, разположена на подходящо място за използване в аварийна ситуация,
която може да захранва, без да е необходимо да
се презарежда или без да претърпява прекомерен
спад в напрежението за половин час:
а) осветлението по точка 3.2.б.1 от тази точка;
б) водонепроницаемите врати по точки 3.7.2
и 3.7.3 от Глава II-1/Б/13, но непременно всички
едновременно, освен ако е предвиден независим
временен източник на акумулирана енергия; и
в) веригите за контрол, обозначение и сигнализация по точка 7.2 от Глава II-1/Б/13.
3.7. НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D,
ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
Когато е необходима електрическа енергия,
за да се възстанови задвижването на кораба,
мощността е достатъчна, за да се възстанови
задвижването на кораба във връзка с другите
механизми, според случая, от мъртво състояние на кораба до 30 минути след прекъсване на
електрозахранването.
4. Спомагателно аварийно осветление за
ро-ро кораби (правило 42-1)
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
В допълнение към аварийното осветление
по Глава II-1/Г/3.5.2.б за всеки кораб с ро-ро
товарни помещения или специална категория
помещения:
4.1 всички общи пътнически помещения и
коридори се подсигу ряват със спомагателно
електрическо осветление, което може да работи най-малко три часа, когато всички други
източници на електроенергия са отказали, и
при всяко наклонено състояние; осветлението
се инсталира, така че достъпът до аварийните средства да се вижда лесно; източникът на
енергия за аварийното осветление се състои от
акумулаторни батерии, разположени в осветените
отделения, и се зарежда постоянно, когато това е
възможно, от аварийното разпределително табло.
Алтернативно Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ може да разреши всякакво
друго средство за осветление, което притежава
най-малко същите възможности; при аварийното осветление всеки отказ на лампата веднага
става виден; всяка инсталирана акумулаторна
батерия се сменя периодично в зависимост от
конкретната продължителност на действието є
в условията на заобикалящата я околна среда; и
4.2 освен в случаите, когато е осигурено спомагателно аварийно осветление, в съответствие
с изискванията на точка 4.1, във всеки коридор в
помещенията на екипажа, във всяко помещение
за отдих и във всяко работно помещение, в което обикновено има хора, се поставя преносима
лампа с презареждаща се батерия.
5. Предпазни мерки срещу токов удар, пожар и други рискове от електрически характер
(правило 45)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
5.1 Незащитените метални части на електрическото оборудване или съоръженията, които не
се захранват с електрическа енергия, но които
при авария биха могли да бъдат захранвани, се
заземяват, освен ако оборудването или съоръженията са:
5.1.1 захранвани с напрежение, което не надвишава 50 V прав ток или 50 V средна квадратна
стойност на корен между проводниците; за получаването на това напрежение не могат да се
използват автотрансформатори; или
5.1.2 захранвани с напрежение, което не надвишава 250 V от обезопасени изолиращи трансформатори, захранващи само едно консумиращо
устройство; или
5.1.3 произведени в съответствие с принципа
за двойната изолация.
5.2 Всички електрически апаратури се произвеждат и инсталират, така че да не причиняват
повреди, когато се транспортират или допират
при нормални условия на експлоатация.
5.3 Обезопасяват се страните, задната част
и при необходимост предната част на разпределителните табла. Откритите заземени части със
заземяващо напрежение над това, определено в
точка 5.1.1, не се инсталират в предната част на
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тези разпределителни табла. При необходимост
се използват пластири или решетки в предната
и в задната част на разпределителното табло.
5.4 Незаземените разпределителни системи се
оборудват с устройство, контролиращо равнището
на заземяващата изолация, което издава звукова
или визуална сигнализация при недопустими
ниски стойности на изолация.
5.5.1 Всички метални обшивки и предпазни
обвивки на кабелите са прави и заземени.
5.5.2 Всички електрически кабели и инсталации, външни за оборудването, са най-малко от
противопожарен тип и се инсталират по начин,
при който да не се нарушават техните противопожарни свойства. При необходимост за дадена
инсталация Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ може да разреши използването
на специален вид кабели, като радиочестотни
кабели, които не съответстват на горепосоченото.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
5.5.3 К абели те и елек т ри ческата м режа,
осигуряващи основната или аварийна електро
енергия, осветлението, вътрешните комуникации
или сигнали, доколкото е възможно, не преминават през камбузите, пералните, машинните
отделения от категория А и обшивки и другите
огнеопасни помещения. В новите и съществуващите ро-ро пътнически кораби кабелите за
аварийната сигнализация и високоговорителната
уредба, инсталирани на или след 1 юли 1998 г.,
се одобряват от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, като се взимат предвид препоръките на ИМО. Кабелите, свързващи пожарните
помпи с аварийното разпределително табло, са
огнеупорни, ако преминават през високо пожароопасни помещения. Когато това е практически
възможно, такива кабели се разполагат, така че
да предотвратят възможността да бъдат повредени
вследствие висока температура на вертикалните
прегради, която може да се предизвика от пожар
в съседно помещение.
5.6 Кабелите и електрическата мрежа се
инсталират и поддържат по начин, при който
се избягва прегряването им или други повреди.
Връзките и съединенията на всички проводници
са изработени, така че да запазват първоначалната
си електрическа и механична противопожарна
защита и когато е необходимо, огнеупорност.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
5.7.1 Всяка отделна верига е защитена срещу късо съединение и срещу претоварване, с
изключение на случаите, разрешени в Глави
II-1/В/6 и II-1/В/7.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
5.7.2 Разположението на осветителните тела
е такова, че да не предизвиква повишаване на
температурата, което би могло да повреди кабелите и електрическата мрежа, или прекалено
нагорещяване на заобикалящия материал.
5.8.1 Акумулаторните батерии се поставят
в подходящи корпуси, а помещенията, в които
предимно се ползват, са правилно конструирани
и добре вентилирани.
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5.8.2 В тези помещения не се разрешава
електрическо или друго оборудване, което би
могло да бъде източник на възпламеняване на
горими изпарения.
5.9 Системите за разпределение се разполагат
по начин, при който всяка главна вертикална
зона, определена в Глава II-2/А/2.9, да не може да
пречи на работата за осигуряване безопасността
на всяка друга такава зона. Това изискване се
счита, че е спазено, ако основната и аварийната
захранващи линии, преминаващи през всяка
такава зона, са отделени както вертикално, така
и хоризонтално, колкото е възможно повече.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2012 Г.:
5.10 Не се монтира електрическо оборудване
в помещения, където е възможно натрупването
на леснозапалими смеси, например в помещения,
предназначени основно за акумулаторни батерии,
в шкафове за бои, в складове на ацетилен или
подобни помещения, освен ако администрацията
счита, че такова оборудване е:
5.10.1 ключово за оперативни цели;
5.10.2 от вид, който не би запалил съответната смес;
5.10.3 подходящо за съответното пространство; и
5.10.4 подходящо сертифицирано за безопасно
използване при прах, пара или газове, на които
е вероятно да бъде изложено.

Ч АСТ Д
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ПЕРИОДИЧНО ОБСЛУЖВАНИТЕ
МАШИННИ ОТДЕЛЕНИЯ
Особена проверка (правило 54)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
Изпълнителна агенци я „Морска администрация“ извършва оценка дали машинните
отделения на нови кораби от класове B, C и D и
съществуващи кораби от клас В могат периодично
да минават на безвахтен режим на обслужване
или не и ако разреши такова обслужване, дали
е необходимо прилагане на допълнителни мерки
освен посочените в разпоредбите на тази част,
за да се постигне същата безопасност както при
вахтено обслужване на тези отделения.
1. Общи положения (правило 46)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
1.1 Предвидените мерки гарантират, че безопасността на кораба при всякакви условия на
корабоплаване, включително при маневриране,
е като тази на кораб, на който машинните отделения са обслужвани.
1.2 Предприемат се мерки за гарантиране на
надеждното функциониране на оборудването и
за задоволителната организация на редовните
инспекции и рутинни проверки, които гарантират
постоянното правилно функциониране.
1.3 Всеки кораб се снабдява с документи,
доказващи неговата годност за работата на периодично необслужваните машинни отделения.
2. Противопожарни мерки (правило 47)
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
2.1 Осигуряват се средства за установяване и
сигнализиране във възможно най-ранен стадий
на пожар:
2.1.1 в обсадните тръби на нагревателя за
въздух и за изпускане на пара (вентилационни
тръби); и
2.1.2 в изпускателните въздушни джобове на
цилиндъра на задвижващия механизъм, освен
когато се счита, че за конкретния случай това
не е необходимо.
2.2 Двигателите с вътрешно горене с 2250 kW
и повече или тези с цилиндри с диаметър от
повече от 300 mm се оборудват с детектори за
горивно оросяване на картера или с датчици за
температурата на лагерите на двигателите или
с други подобни приспособления.
3. Защита срещу наводняване (правило 48)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
3.1 Помпите в трюма на кораба в периодично необслужваните машинни отделения се
разполагат и контролират по начин, по който
акумулирането на течности се установява под
нормален ъгъл на уравновесяване и наклон, и
имат достатъчен капацитет лесно да побират
обичайния дренаж по време на периода на необслужване.
3.2 Когато помпите в трюма на кораба са с
автоматичен пуск, се предвиждат средства за
сигнализиране кога притокът на течност е по-голям от капацитета на помпата или дали помпата
се включва по-често, отколкото е нормално да
се очаква. В тези случаи в трюмовете могат да
се допускат помпи с по-малък капацитет, за да
покрият определен разумен период от време. Когато са инсталирани автоматично контролирани
помпи в трюма на кораба, специално внимание
се обръща на изискванията за предотвратяване
на замърсяване с гориво.
3.3 Контролните команди на всеки всмукателен клапан, изпускателен клапан под водолинията или на впръскваща инжекционна система
на трюма се разполагат по начин, при който
да позволяват необходимото време за работа в
случай на наводняване на помещението, като се
предвиди времето, необходимо за достигане и
осъществяване на тези команди. Предвиждат се
устройства за активиране на командите, разположени над равнището, до което помещението
може да бъде наводнено, когато корабът е с
пълен товарен капацитет.
4. Управление на задвижващия механизъм
от щурманския мостик (правило 49)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
4.1 От щу рманск и я мостик се осиг у рява
пълен контрол при всички условия на корабоплаване, включително и при маневриране, върху
скоростта, посоката на теглителната сила и ако
е необходимо, върху стъпката на гребния винт.
4.1.1 Дистанционното управление се осъществява от отделно устройство за управление
на всеки отделен гребен винт с автоматично
задвижване на всички свързани дейности, вклю-
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чително, когато това е необходимо, средства за
предотвратяване претоварването на двигателния
механизъм.
4.1.2 Основни ят задви ж ващ механизъм е
оборудван с устройство за аварийно спиране
от щурманския мостик, което е независимо от
системата за управление на щурманския мостик.
4.2 Маневрирането от щурманския мостик
към задвижващия механизъм се сигнализира
съответно в главната зала за управление на
двигателя или в станцията за управление на
задвижващия механизъм според случая.
4.3 Дистанционно управление на машинното
отделение е възможно само от едно място едновременно; от такива места, от които се разрешават
взаимосвързани контролни устройства. На всяко
такова място се разполага индикатор, който
сигнализира откъде се управлява задвижващият
механизъм. Прехвърлянето на контрола между
щурманския мостик и машинните отделения
е възможно единствено от главното машинно
отделение или от главната зала за управление
на машинното отделение. Системата включва
средства за предотвратяване на значителни изменения в теглителната сила на гребния винт,
когато се прехвърля управлението от едно място
на друго.
4.4 Всички механизми, необходими за безопасната експлоатация на кораба, могат да се
управляват от място дори и в случай на отказ на
която и да е част от системите за автоматичен
или дистанционен контрол.
4.5 Системата за дистанционно автоматично
управление е проектирана да задейства аварийната сигнализация в случай на авария. Ако е
практически подходящо, когато се упражнява
локален контрол, се поддържа предварително
зададената скорост и посока на теглителната
сила на гребните винтове.
4.6 На щурманския мост се монтират индикатори за:
4.6.1 скоростта на гребния винт и посоката на
ротация в случай на гребни винтове с фиксирана
стъпка; или
4.6.2 скоростта и стъпката на гребния винт
в случай на гребни винтове с контролируема
стъпка.
4.7 Броят на неуспешните последователни
автоматични пускови опити се намалява, за да
се съхрани достатъчно пусково въздушно налягане. Осигурява се сигнализация, която показва
ниско пусково въздушно налягане на равнище,
което все още позволява стартиране на работата
на задвижващия механизъм.
5. Комуникации (правило 50)
НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС
В И НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ С И D С ДЪЛЖИНА 24 M И ПОВЕЧЕ:
Осигуряват се надеждни средства за устна
комуникация между главната зала за управление
на двигателя или станцията за управление на
задвижващия механизъм, според случая, щурманския мостик и помещенията на инженерите.
6. Система за аварийна сигнализация (правило 51)
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
6.1 Осигурява се система за сигнализация,
показваща всяка повреда, изискваща внимание,
и която:
6.1.1 може да издава звуков сигнал в главната
зала за управление на двигателя или в станцията за управление на задвижващия механизъм и
визуално да показва всяко отделно значение на
сигнализацията на подходящо място;
6.1.2 има връзка с общите помещения на
инженерите и с каютите на всеки инженер посредством ключ за селективно превключване,
който гарантира връзка с най-малко една от
каютите; допускат се и алтернативи, но само
когато те са равностойни;
6.1.3 активира визуална и звукова сигнализация при щурманския мостик при всяка ситуация,
която изисква действие или внимание от страна
на вахтения офицер;
6.1.4 при необходимост е проектирана на
принципа на надеждност; и
6.1.5 активира инженерната сигнализация, която се изисква съгласно Глава II-1/В/10, в случай
че някоя от сигнализациите не бъде забелязана
на място в определения срок от време.
6.2.1 Алармената система се захранва постоянно и има автоматичен превключвател за аварийно
енергийно захранване в случай на повреда на
нормално енергийно захранване.
6.2.2 Всяка повреда в нормалното енергийно
захранване на сигналната система се отбелязва
със сигнал.
6.3.1 Алармената система е в състояние да
сигнализира едновременно повече от една повреда и приемането на всяка сигнализация не
възпрепятства друга сигнализация.
6.3.2 Приемане от мястото, определено в
точка 6.1, на всяко алармено събитие се отбелязва на местата, където то е било показано.
С и г на л иза ц и и т е п р од ъ л ж а ват да дейс т ват,
докато бъдат приети, а визуалните индикатори
на индивидуалните сигнализации – до отстраняване на дефекта, след което сигналната система автоматично се задава отново в нормално
работно състояние.
7. Система за безопасност (правило 52)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
Осигурява се система за безопасност, която
гарантира, че всяка сериозна повреда в двигателите или в котлите, която представлява
непосредствена опасност, води до автоматично
спиране на тази част от механизма, след което
се подава сигнал. Спирането на задвижващия
механизъм не се активира автоматично, освен
в случаите, когато това би довело до сериозна
повреда, цялостна повреда или експлозия. Когато
е инсталирана система за отмяна на спирането
на главния задвижващ механизъм, тя е конструирана, така че да не може да се активира
по невнимание. Чрез индикатор се обозначава,
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че системата е активирана. А втоматичното
управление за безопасно спиране и забавяне на
двигателите е отделено от алармената система.
8. Специални изисквания за двигателите, кот
лите и електрическите инсталации (правило 53)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
8.1 Главният източник на електроенергия
отговаря на следните изисквания:
8.1.1 когато електроенергията се осигурява
обикновено от един генератор, се предвиждат
подходящи средства за защита срещу токов удар,
които да обезпечат непрекъснато захранване на
задвижващия и навигационен механизъм, както и
на системите за безопасност на кораба; в случай
на повреда на генератора се предвижда адекватно
автоматично задействане и свързване към главното разпределително табло на авариен генератор
с капацитет, който осигурява задвижващия и
навигационен механизъм, както и системата за
безопасност на кораба, посредством автоматично рестартиране на най-важните спомагателни
механизми, включително, при необходимост, и
на последващите операции;
8.1.2 когато електроенергията се осигурява
обикновено от повече от един генератор едновременно, които работят паралелно, се предвиждат
мерки, примерно за защита срещу токов удар,
които гарантират, в случай на отказ на единия
от генераторните агрегати, че работата на останалите се поддържа без свръхнатоварване и
осигурява функционирането на задвижващия и
навигационен механизъм, както и на системата
за безопасност на кораба.
8.2 Когато са необходими аварийни двигатели
за пускане на други спомагателни задвижващи
механизми, се осигуряват автоматични превключватели.
9. Система за автоматично управление и
аварийна сигнализация (правило 53.4)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
9.1 Системата за контрол обезпечава дейнос
тите, необходими за функционирането на главния
задвижващ механизъм и на спомагателните му
механизми, посредством съответните автоматични системи.
9.2 При автоматично превключване се задейства сигнализацията.
9.3 За всички показатели за налягане, температури и равнище на течностите, както и за
всичките други важни индикации, се осигурява
система за сигнализация, която отговаря на
точка 6.
9.4 Създава се централизиран пункт за управ
ление с всички необходими сигнални панели и
средства, които предупреждават за алармено
събитие.
9.5 Осигуряват се средства за поддържане на
въздушното налягане на нужното равнище, когато двигателите с вътрешно горене, необходими
за основното задвижване на кораба, се пускат с
въздух под налягане.
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ГЛАВА II – 2
ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА, ОТКРИВА
НЕ И ПОТУШАВАНЕ НА ПОЖАР
Ч АСТ А
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Основни принципи (правило 2)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
1.1 Настоящата глава относно противопожарната безопасност цели:
1.1.1 да се предотвратят пожари и експлозии;
1.1.2 да се намалят рисковете, които представлява пожарът за човешки живот;
1.1.3 да се намалят рисковете от нанасяне
на щети на кораба, товара и околната среда
вследствие на пожар;
1.1.4 пожарът и експлозията да се задържат,
да се овладеят и да се потушат при източника; и
1.1.5 да се осигурят надеждни и леснодостъпни средства за евакуирането на пътниците
и екипажа.
1.2 За постигане на целите относно противопожарната безопасност, определени в точка
1.1, следните основни принципи, базирани на
правилата в настоящата глава, се инкорпорират
в тези правила в съответствие с нуждите, типа
на кораба и евентуалните рискове от пожар:
1.2.1 разделяне на кораба по основни вертикални термични и структурни прегради;
1.2.2 отделяне на жилищните помещения от
останалите на кораба посредством термични и
структурни прегради;
1.2.3 ограничено използване на запалителни
материали;
1.2.4 откриване на пожар в зоната на възникването му;
1.2.5 ограничаване и потушаване на пожара
в мястото на възникване;
1.2.6 защита на изходите и средствата за
достъп с цел борба с огъня;
1.2.7 бърз достъп до средства за потушаване
на пожар;
1.2.8 минимализиране риска от възпламеняване на запалителни изпарения от товара.
1.3 Целите на противопожарната безопасност, определени в точка 1.1, се постигат чрез
изпълнение на изискванията, изложени в настоящата глава, или чрез алтернативна концепция
и договорености, които съответстват на част Е
от изменената глава II-2 на SOLAS от 1974 г.,
за корабите, построени на или след 1 януари
2003 г. Един кораб отговаря на функционалните
изисквания, определени в точка 1.2, и е постигнал целите на противопожарна безопасност,
определени в точка 1.1, когато:
1.3.1 конструкцията и схемите на кораба като
цяло отговарят на съответните препоръчителни
изисквания на настоящата глава;
1.3.2 конструкцията и схемите на кораба като
цяло са прегледани и одобрени в съответствие
с част Е от изменената Глава II-2 на SOLAS
от 1974 г. за корабите, построени на или след
1 януари 2003 г.;
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1.3.3 част(и) на конструкцията и схемите са
прегледани и одобрени в съответствие с горе
споменатата част Е от изменената Глава II-2 на
SOLAS и останалите части на кораба отговарят
на съответните препоръчителни изисквания на
настоящата глава.
1.4 Всички кораби, които подлежат на ремонт,
промяна и модификации и свързаното с тях
оборудване, продължават да отговарят поне на
по-горните изисквания към тези кораби.
Ремонтите, промените и модификациите,
които съществено изменят параметрите на кораба или на пътническите жилищни помещения
или значително увеличават експлоатационната
годност на кораба и на свързаното с него оборудване, отговарят на най-новите изисквания за
нови кораби, доколкото Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ счита това за необходимо и осъществимо.
СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В:
1.5 Независимо от изискванията на точка
1.4 съществуващите кораби клас В, превозващи
повече от 36 пътници, в случаите, когато подлежат на ремонт, промяна или модификации
и свързаното с това оборудване, отговарят на
следните изисквания:
1.5.1 всички материали, използвани за тези
кораби, отговарят на изискванията по отношение
на материала, използван в новите кораби клас В; и
1.5.2 всички ремонти, модификации, изменения и свързаното с това оборудване, включващи
подмяна на материал от 50 тона или повече
от изисквания в Глава II-2/Б/16, отговарят на
изискванията за новите кораби клас В.
2. Определения (правило 3)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
2.1 Незапалим материал е материал, който не
може да гори и не може да произвежда запалителни изпарения в количества, достатъчни да се
самозапалят, когато бъде загрят приблизително
до 750 °С, като това се определя с изпитване за
определяне температурата на възпламеняване
в съответствие с Резолюция А.799(19) на ИМО
„Ревизирани препоръки за методите на изпитване
за определяне като незапалими на строителни
материали за кораби“. Всеки друг материал се
счита за запалим материал.
2.1.а ЗА КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
Незапалим материал е материал, който не
гори и не произвежда запалителни изпарения в
количества, достатъчни да се самозапалят, когато
бъде загрят до приблизителна температура 750 °С,
като това се определя в съответствие с Кодекса
за методите за изпитване на температурата на
възпламеняване. Всеки друг материал се счита
за запалим материал.
2.2 Стандартно изпитване за определяне температурата на възпламеняване е това, при което
образци на съответните вертикални прегради
или палуби се излагат в изпитателна пещ на
температури, съответстващи приблизително на
стандартната времева и температурна крива. Образците имат открита повърхност не по-малко от
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4,65 m 2 и височина (или дължина на палубата) от
2,44 mM, като наподобяват възможно най-близко
предвидената конструкция и включват, при необходимост, най-малко една връзка. Стандартната
времева и температурна крива се определя от
плавна крива, преминаваща през следните точки
на вътрешна температура на пещта:
Първонача лна вът решна температ у ра на
пещта: | 20 °C |
След първите 5 минути: | 576 °C |
След 10 минути: | 679 °C |
След 15 минути: | 738 °C |
След 30 минути: | 841 °C |
След 60 минути: | 945 °C |
2.2.а ЗА КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
Стандартно изпитване за определяне температурата на възпламеняване е това, при което
образци на съответните вертикални прегради
и палуби се излагат в изпитателна пещ при
температури, съответстващи приблизително на
стандартната температурна крива. Методите за
изпитване отговарят на изискванията на Кодекса
за методите за изпитване на температурата на
възпламеняване.
2.3 Отделения от клас „А“ са отделенията,
които са изградени от вертикалните прегради
и палубите и:
2.3.1 са изградени от стомана или от друг
еквивалентен материал;
2.3.2 са подходящо подсилени;
2.3.3 са изградени по начин, при който могат
да предотвратят преминаването на дим и пламъци
до края на едночасовото стандартно изпитване
за определяне температурата на възпламеняване;
2.3.4 са изолирани с одобрени незапалими
материали, така че средната температура на
неоткритата страна да не превиши повече от
140 °С над първоначалната температура, нито
да превишава в никоя точка или съединение 180
°С над първоначалната температура в рамките
на времето, определена по-долу:
клас „А-60“ | 60 минути |
клас „А-30“ | 30 минути |
клас „А-15“ | 15 минути |
клас „А-0“ | 0 минути |
2.3.5 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изисква изпитване на прототип на
подпорната стена или палубата, за да се увери,
че отговарят на горните изисквания за цялост и
увеличаване на температурата в съответствие с
изискванията на Резолюция А.754 (18) на ИМО.
За корабите от класове В, С и D, построени
на или след 1 януари 2003 г., „Резолюция А.754
(18) на ИМО“ се чете като „Кодекс за методите за
изпитване за температурата на възпламеняване“.
2.4 Отделения от клас „В“ са отделенията,
които са изградени от вертикални прегради,
палуби, тавани или вътрешнобордови обшивки
и отговарят на следните изисквания:
2.4.1 изградени са по такъв начин, че да могат да предотвратят преминаването на пламъци
до края на първия половин час от стандартно
изпитване на температурата на възпламеняване;

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН

2.4.2 имат капацитет за изолация, при който
средната температура на неоткритата страна не
превишава 140 °С над първоначалната температура и не превишава в никоя точка или съединение 225 °С над първоначалната температура в
рамките на времето, определено по-долу:
клас „B-15“ | 15 минути |
клас „B-0“ | 0 минути |
2.4.3 са изградени от одобрени незапалими
материали, както и всички останали материали,
използвани за построяване и изграждане на отделения от клас В, са незапалими, с изключение
на възпламенителните покрития, които могат да
бъдат разрешени, при условие че те отговарят
на други изисквания на тази глава;
2.4.4 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изисква изпитване на прототип на
отделението, за да се увери, че то отговаря на
горепосочените изисквания за цялост и увеличаване на температурата в съответствие с
Резолюция А.754 (18) на ИМО.
За корабите от класове В, С и D, построени
на или след 1 януари 2003 г., „Резолюция А.754
(18) на ИМО“ се чете като „Кодекс за методите за
изпитване за температурата на възпламеняване“.
2.5 Отделения от клас „С“ са отделения,
построени от одобрени незапалими материали.
За тях не е необходимо да отговарят нито на
изискванията, отнасящи се до преминаването
на дим и пламък, нито на ограниченията за
увеличаването на температурата. Допускат се
възпламенителни покрития, при условие че те
отговарят на останалите изисквания на настоящата глава.
2.6 Непрекъснати тавани и вътрешнобордови
обшивки от клас „В“ са тези тавани и вътрешнобордови обшивки, които свършват единствено
в отделение от клас „А“ или „B“.
2.7 Стомана или друг еквивалентен материал. Думите „еквивалентен материал“ в израза
„стомана или друг еквивалентен материал“ означават всеки незапалим материал, който сам
по себе си или в изолация притежава структурни
цялостни свойства, които са еквивалентни на стоманата след подлагане на действително изпитване
на температурата на възпламеняване (например
алуминиева сплав с подходяща изолация).
2.8 Ниска скорост на разпространение на
пламъка означава, че описаната по този начин
повърхност има адекватно съпротивление на разпространяването на пламъка, което се определя
от изпитването за определяне температурата на
възпламеняване в съответствие с изискванията
на Резолюция А.653 (16) на ИМО за довършителните материали за подпорната стена, тавана
и палубата.
2.8.a ЗА КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
Ниска скорост на разпространение на пламъка
означава, че описаната по този начин повърхност има адекватно съпротивление на разпространяването на пламъка, което се определя в
съответствие с Кодекса за методите за изпитване
на температурата на възпламеняване.
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2.9 Основни вертикални зони са тези сектори,
където корпусът, надстройката и покритите палуби са разделени от отделения от клас „А“, на
които средната дължина и широчина на всяка
палуба като цяло не превишава 40 mM.
2.10 Жилищни помещения са тези помещения, които се използват като общи: коридори,
тоалетни, кабини, канцеларии, лазарети, кина,
стаи за игри и развлечения, бръснарници, килери за провизии, без уреди за готвене, и други
подобни помещения.
2.11 Общи помещения са тази част от жилищните помещения, които се използват като
зали, трапезарии, всекидневни и други подобни
постоянно самостоятелни помещения.
2.12 Сервизни помещения са тези помещения, които се използват като кухня, трапезария
с готварски принадлежности, лични шкафчета, багажни отделения за писма и ценности,
складове, помещения за пазене на лични вещи,
работилници, различни от тези, които са част
от машинните отделения и други подобни помещения и складове към тях.
2.13 Товарни помещения са всички помещения, които се използват за съхраняване на товар
(включително цистерни с гориво), и шахтите
към тях.
2.13-1 Помещения за превозни средства представляват товарните помещения, предназначени
за превоза на моторни превозни средства заедно
с горивото в резервоарите им, предназначено за
задвижването им.
2.14 Товарни помещения тип ро-ро са помещенията, които обикновено не се подразделят и
се простират или по основната дължина, или по
цялата дължина на кораба, в които моторните
превозни средства, заедно с горивото в резервоарите им, предназначено за задвижването
им, и/или стоките (опаковани или в насипно
състояние, във или върху вагони или коли,
превозни средства (включително сухопътни или
железопътни танкери), ремаркета, контейнери,
палети, разглобяеми резервоари или в подобни
отделения за съхранение или други контейнери
могат обикновено да бъдат натоварвани и разтоварвани в хоризонтално положение.
2.15 Открити товарни помещения тип ро-ро
са товарни помещения тип ро-ро, които са или
отворени в двата края, или само в единия край, и
са оборудвани с необходимата естествена вентилация за ефективно действие по цялата дължина
чрез постоянно открити отвори отстрани на
корпуса или палубата или отгоре, а за корабите,
построени на или след 1 януари 2003 г., те са с
обща площ най-малко 10 % от общата площ на
страните на помещенията.
2.15-1 Открити помещения за превозни средства са помещенията за превозни средства, които
са отворени в двата края или имат отвор само
в единия край, и са оборудвани с необходимата
естествена вентилация за ефективно действие
по цялата дължина чрез постоянно открити
отвори, разпределени отстрани на корпуса или
палубата или отгоре, а за корабите, построени
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на или след 1 януари 2003 г., те са с обща площ
най-малко 10 % от общата площ на страните на
помещенията.
2.16 Закрити товарни помещения тип ро-ро
са товарните ро-ро помещения, които не са нито
открити товарни помещения тип ро-ро, нито
открити палуби.
2.16-1 Закрити помещения за превозни средства
са помещенията за превозни средства, които не
са нито открити помещения за превозни средства,
нито открити палуби.
2.17 Открита палуба е палуба, която е изцяло
изложена на атмосферните влияния отгоре и
най-малко от две страни.
2.18 Специална категория помещения са тези
закрити помещения за превозни средства над или
под горната палуба, в които могат да се закарват
и откарват такива превозни средства и до които
пътниците имат достъп. Специалните категории помещения могат да бъдат разположени на
повече от една палуба, при условие че общата
безопасна височина за превозните средства не
надвишава 10 m.
2.19.1 Машинни отделения категория А са тези
отделения и помещения към тях, които съдържат:
2.19.1.1 двигатели с вътрешно горене, използвани за основното задвижване; или
2.19.1.2 двигатели с вътрешно горене, използвани за други цели, освен за основното
задвижване, при които тези механизми имат
капацитет за обща агрегатна мощност не помалък от 375 kW; или
2.19.1.3 котли, ползващи гориво, или отделение
за съхраняване на течно гориво.
2.19.2 Машинни отделения са всички машинни
отделения категория А и всички други отделения,
в които се намират двигателният механизъм,
котлите, отделенията за течно гориво, парните
двигатели и двигателите с вътрешно горене, генераторите и основните електрически механизми,
станциите за подаване на горива, механизмите
за замразяване, стабилизиране, вентилиране и
климатичните инсталации и други подобни отделения, заедно с помещенията към тях.
2.20 Отделение за мазу т е оборудването,
използвано за подготовката на мазут, който се
доставя на котела, или оборудването, използвано за подготовка за доставяне на загретия
мазут на двигател с вътрешно горене, и включва
всички горивни помпи под налягане, филтри и
нагреватели за гориво под налягане, по-високо
от 0,18 N/mm 2 .
2.21 Пунктовете за управление са тези помещения, в които са разположени радиото на
кораба или основното навигационно оборудване
или аварийният източник на енергия или където
е съсредоточено оборудването за откриване и
борба с пожари.
2.21.1 Главен пункт за управление е пунктът
за управление, където са съсредоточени следните
контролни и сигнални функции:
2.21.1.1 стационарни противопожарни и сиг
нални системи;
2.21.1.2 автоматични пръскачки и системи за
откриване и известяване на пожар;
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2.21.1.3 индикаторни панели за огнеупорни
врати;
2.21.1.4 заграждения за огнеупорни врати;
2.21.1.5 индикаторни панели за водонепроницаеми врати;
2.21.1.6 заграждения за водонепроницаеми
врати;
2.21.1.7 вентилационни витла;
2.21.1.8 общи/противопожарни предупредителни сигнализации;
2.21.1.9 система за комуникации, включително
и телефонни; и
2.21.1.10 микрофон за общокорабната високоговорителна уредба.
2.21.2 Постоянно обслужван главен пункт за
управление е главеният пункт за управление,
който е постоянно обслужван от дежурен член
на екипажа.
2.22 Помещения, съдържащи мебели и обзавеждане с ограничен пожарен риск за целите
на Глава II-2/Б/4, са помещенията, в които има
мебели и обзавеждане с ограничен риск от пожар
(каюти, общи помещения, канцеларии и други
видове жилищни помещения), в които:
2.22.1 цялото корпусно обзавеждане, като
бюра, гардероби, тоалетки, скринове, е изцяло
направено от одобрени незапалими материали,
с изключение на възпламенимата облицовка,
неп ревишаваща 2 mm, коя то може да бъде
използвана за работната повърхност на това
обзавеждане;
2.22.2 всички лесноподвижни мебели, като
столове, дивани, маси с рамки от незапалими
материали;
2.22.3 всички завеси, пердета и друг вид
окачени текстилни материали с устойчивост на
разпространение на пламъци не по-малка от
тази на вълна с тегло 0,8 kg/m 2 , в съответствие с
Резолюция А.471(ХII) на ИМО, както е изменена.
За корабите от класове В, С и D, построени на
или след 1 януари 2003 г., „Резолюция A.471(XII)
на ИМО“, както е изменена, се чете като „Кодекс
за методите за изпитване за температурата на
възпламеняване“;
2.22.4 всички подови настилки с устойчивост
на разпространение на пламъка не по-малка от
тази на еквивалентен вълнен материал, използван
за същата цел;
За корабите от класове В, С и D, построени
на или след 1 януари 2003 г., настоящата т. 4 не
се прилага. За тези кораби се прилагат следните
изисквания:
всички подови настилки имат ниски свойства
за разпространение на пламък;
2.22.5 за всички открити повърхности на вертикалните прегради, вътрешнобордовата обшивка
и таваните е характерно бавно разпространение
на пламъка; и
2.22.6 цялата тапицирана мебелировка притежава свойства на устойчивост на възпламеняване
и разпространяване на пламъците в съответствие
с методите за изпитване на температурата на
възпламеняване на тапицирана мебелировка,
приети с Резолюция А.652 (16) на ИМО.
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За корабите от класове В, С и D, построени на
или след 1 януари 2003 г., „Резолюция А.652(16)
на ИМО“ се чете като „Кодекс за методите за
изпитване за температурата на възпламеняване“.
ЗА КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
2.22.7 всички постелки и завивки притежават
свойства на устойчивост на възпламеняване и
разпространяване на пламъци, които се определят в съответствие с Кодекса за методите за
изпитване на температурата на възпламеняване.
2.23 Ро-ро пътнически кораб означава пътнически кораб с товарни отделения ро-ро или
специална категория помещения в съответствие
с тази точка.
2.24 Кодекс за методите за изпитване на температурата на възпламеняване означава „Международен кодекс за прилагане на методите за
изпитване на температурата на възпламеняване“,
приет с Резолюция MSC.61(67), както е изменена.
2.25 Кодекс за системите за противопожарна
безопасност означава „Международен кодекс
за системите за противопожарна безопасност“,
приет с Резолюция MSC.98(73), както е изменена.
2.26 Точка на възпламеняване е температурата
по Целзий (изпитване при затворен тигел), при
която даден продукт изпуска възпламенителни
изпарения, които, според одобрен апарат за
установяване точката на възпламеняване, са
достатъчни да предизвикат възпламеняване.
2.27 Нормативни изисквания са конструктивните свойства, граничните размери или системите
за противопожарна безопасност, определени в
настоящата глава.
3. Противопожарни помпи, противопожарни
тръбопроводи, хидранти, шлангове и накрайници
(правило 4)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
3.1.1 Всеки кораб се оборудва с противопожарни помпи, противопожарни тръбопроводи,
хидранти, шлангове и накрайници в съответствие
с изискванията на тази точка.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D, ПОСТРОЕНИ ПРЕДИ 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
3.1.2 Когато се изискват повече от една отделна
противопожарна помпа, се поставят изолиращи
клапани на леснодостъпно и защитено място извън машинното отделение, които да отделят противопожарните тръбопроводи в самото машинно
отделение, съдържащо главната противопожарна
помпа или помпи, от останалата част на противопожарните тръбопроводи. Противопожарните
тръбопроводи са разположени така, че когато
изолиращите к лапани са затворени, всичк и
хидранти на кораба, с изключение на тези в машинното отделение, посочени по-горе, да могат
да бъдат захранвани с вода от противопожарната
помпа, която не се намира в същото машинно
отделение, през тръби, които не преминават през
това помещение. По изключение къси дължини
от всмукателния и изпускателен тръбопровод
на аварийната противопожарна помпа могат да
имат достъп до машинното отделение, ако не е
възможно да го заобикалят отвън, при условие че
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целостта на противопожарните тръбопроводи се
поддържа, като тръбите са защитени в солидна
стоманена обшивка.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
3.1.3 Изолиращите клапани, които отделят
п ро т и вопож арн и т е т р ъбоп ровод и в са мо т о
машинно отделение, съдържащо главната противопожарна помпа или помпи, от останалата
част на противопожарните тръбопроводи, са
разположени на леснодостъпно и защитено място
извън машинното отделение. Противопожарният
тръбопровод се инсталира така, че когато изолиращите клапани са затворени, всички хидранти
на кораба, с изключение на тези в машинното
отделение, посочени по-горе, да могат да бъдат
захранвани с вода от друга помпа или аварийна противопожарна помпа. Аварийната помпа,
смукателният, изпускателен и захранващ тръбопровод, както и съответните предпазни клапани
се разполагат извън машинното отделение. При
невъзможност това да се осигури солената връзка се осъществява в машинното отделение, при
положение че клапанът може да се управлява
дистанционно от място в същото отделение като
това на отделението на аварийната помпа или на
смукателната помпа, според това кое се намира
най-близо. Къс всмукателен или изпускателен
тръбопровод може да има достъп до машинното
отделение, при условие че противопожарните
тръбопроводи са цялостно затворени в стоманена
обшивка или са изолирани по стандарт А-60.
Тръбите са с необходимата дебелина, но не помалка от 11 mm, и са заварени, с изключение
на тези, които са свързани към клапана за вход
от морето.
НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС
В И НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ С И D С ДЪЛЖИНА 24 M И ПОВЕЧЕ:
3.2 Капацитет на противопожарните помпи
3.2.1 За потушаването на пожар при налягането, посочено в точка 4.2, противопожарните
помпи осигуряват дебит на вода, който е не
по-малък от две трети от количеството, което
помпите на трюма могат да изтласкат, когато те
се използват за изпомпване на вода от трюма.
3.2.2 На всеки кораб, за който се изисква
от тази точка да бъде снабден с повече от една
електрическа противопожарна помпа, всяка
от необходимите противопожарни помпи е с
капацитет не по-малък от 80 % от общия необходим капацитет, разделен на минималния брой
необходими противопожарни помпи, но при
всички случаи не по-малко от 25 m 3/h и всяка
такава помпа е винаги в състояние да осигурява най-малко двете изискващи се струи вода.
Тези противопожарни помпи са в състояние да
зареждат противопожарните тръбопроводи при
определените условия.
3.2.3 На корабите, построени на или след
1 януари 2003 г., когато са поставени повече
помпи от изисквания минимален брой помпи,
допълнителните помпи имат капацитет от не
по-малко от 25 m 3/h и са в състояние да осигуряват най-малко две струи вода в съответствие
с точка 3.5.
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3.3 Разположение на противопожарните помпи, противопожарните тръбопроводи и налична
готовност за снабдяване с вода
3.3.1 Корабите се оборудват с електрически
противопожарни помпи, както следва:
3.3.1.1 за корабите, лицензирани да превозват
повече от 500 пътници: най-малко три, едната от
които може да бъде електрическа главна помпа;
3.3.1.2 за корабите, лицензирани да превозват
до 500 пътници или по-малко: най-малко две,
едната от които може да бъде електрическа
главна помпа.
3.3.2 Санитарните, баластните и осушителните
помпи или помпите за обща употреба могат да
се считат за противопожарни помпи, при условие
че не се използват обикновено за изпомпване на
гориво, но ако случайно се използват за прехвърляне или изпомпване на течно гориво, те са
оборудвани със съответните превключватели.
3.3.3 Разположението на тръбопроводите към
морето, противопожарните помпи и енергийните им източници на корабите, лицензирани да
превозват повече от 250 пътници, гарантират,
че в случай на пожар в което и да е отделение
не всички противопожарни помпи ще бъдат
извадени от строя.
В новите кораби клас B, лицензирани да превозват до 250 пътници или по-малко, в случай на
пожар в което и да е отделение, който може да
извади от строя всички противопожарни помпи,
алтернативните средства за осигуряване с вода за
борба с огъня представляват самостоятелно задвижвана електрическа аварийна противопожарна
помпа с енергийния източник и тръбопроводите
към морето, разположени извън машинното
отделение. Такава самостоятелно задвижвана
електрическа аварийна противопожарна помпа
отговаря на изискванията на Кодекса за системите за противопожарна безопасност за корабите,
построени на или след 1 януари 2003 г.
3.3.4 В новите кораби клас B, лицензирани
да превозват повече от 250 пътници, системата
за снабдяване с вода е такава, че най-малко
една ефективна струя вода е на разположение
от който и да е хидрант, разположен вътре в
кораба, така че да осигури постоянно водоподаване след автоматичен пуск на съответната
противопожарна помпа.
3.3.5 В кораби с периодично необслужвано
машинно отделение или когато за обслужването
му е необходимо само едно дежурно лице, се
осигурява незабавно водоснабдяване от системата на противопожарния тръбопровод при
подходящо налягане или чрез дистанционен пуск
на една от главните противопожарни помпи от
щурманския мостик и пункта за управление на
пожара, ако има такъв, или чрез осигуряване
на постоянно налягане в системата на противопожарния тръбопровод от една от главните
противопожарни помпи.
3.3.6 Подаващият клапан на всяка противопожарна помпа е снабден с възвратен клапан.
3.4 Диаметър и налягане на противопожарните тръбопроводи
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3.4.1 Диаметърът на противопожарния тръбопровод и на обслужващия водопровод осигурява
ефективното разпределение на необходимото
максимално отводняване от две противопожарни
помпи, когато работят едновременно.
3.4.2 С помощта на две помпи, които едновременно осигуряват посредством накрайниците,
определени в точка 3.8, и посредством съответния брой хидранти, необходими за осигуряване
количествата вода, определени в точка 3.4.1, се
поддържат следните минимални налягания за
всички хидранти:
Кораби клас В, лицензирани за превоз на:
| Нови | Съществуващи |
повече от 500 пътници | 0,4 N/mm 2 | 0,3 N/
mm 2 |
до 500 пътници | 0,3 N/mm 2 | 0,2 N/mm 2 |
3.4.3 Максималното налягане при всеки хидрант не надвишава налягането, при което може
да се осъществява ефективен контрол върху
противопожарния шланг.
3.5 Брой и разположение на хидрантите
3.5.1 Броят и разположението на хидрантите
са такива, че най-малко две струи вода, осигурявани от отделни хидранти, едната от които
се осигурява с една дължина на шланга, могат
да достигат до всяка част на кораба, която е
винаги достъпна за пътниците или екипажа,
когато корабът плава, и до всяка част от всяко
товарно помещение, когато то е празно, и до
всяко товарно ро-ро помещение или която и да
е друга специална категория помещение, като
в последния случай двете водни струи винаги
достигат всяка част на такова помещение с една
дължина на шланга. Също така такива хидранти
се разполагат близо до достъпите към защитените помещения.
3.5.2 В жилищните помещения, обслужващите помещения и машинните отделения броят и
разположението на хидрантите съответства на
изискванията на точка 3.5.1, когато всички водонепроницаеми врати и всички врати в основната
вертикална подпорна зона са затворени.
3.5.3 Когато е предвиден достъп до долната
част на машинно отделение от съседен тунел
на шахта, от външната страна, но в близост до
входа на машинното отделение, се осигуряват
два хидранта. Ако до това отделение има достъп
от други помещения, в едно от тези помещения
се предвиждат два хидранта в близост до входа
на машинното отделение. Това не е необходимо,
когато тунелът или съседните помещения не са
част от аварийния изход.
3.6 Тръби и хидранти
3.6.1 Материали, които са неефективни срещу
топлина, не се използват в противопожарните
тръбопроводи, освен ако не са адекватно защитени. Тръбите и хидрантите са разположени
така, че противопожарните шлангове да могат
лесно да се свържат с тях. Тръбите и хидрантите
са така разположени, че да се избегне рискът
от замръзване. При корабите с палубен товар
разположението на хидрантите е такова, че
винаги има лесен достъп до тях, а тръбите са
разположени възможно най-отдалечено, за да се
избягнат повредите от такъв товар.
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3.6.2 На всеки противопожарен шланг се
инсталира вентил, с който всеки шланг може да
бъде отделен, когато противопожарните помпи
са включени.
3.6.3 На корабите, построени на 1 януари 2003 г.
или след тази дата, се инсталират изолиращи
клапани на всички разклонения на основния
противопожарен тръбопровод, които се използват
за други цели, а не за борба с огъня.
3.7 Противопожарни шлангове
3.7.1 Противопожарните шлангове са изработени от негниещ материал, който е одобрен от
Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
с необходимата дължина да осигурява водна
струя за всяко от помещенията, в които може
да се наложи да бъдат използвани. Всеки шланг
е оборудван с накрайник и нужните съединителни елементи. Съединителните елементи и
накрайниците са напълно взаимозаменяеми.
Шланговете, определени по настоящата глава
като „противопожарни шлангове“, заедно с
всички необходими принадлежности и инструменти се съхраняват в готовност за използване
на видно място в близост до водните хидранти
или връзки. В допълнение във вътрешността на
корабите, лицензирани да превозват повече от
36 пътници, противопожарните шлангове остават
постоянно свързани към хидрантите.
3.7.2 При всеки хидрант, според изискванията
на точка 3.5, се осигурява най-малко един противопожарен шланг. Дължината на противопожарния шланг е не повече от 20 m за палубата и
надстройките и не повече от 15 m в машинните
отделения, а при по-малки кораби – съответно
15 и 10 m.
3.8 Накрайници
3.8.1.1 За целите на настоящата глава стандартните размери накрайници са 12, 16 и 19 mm
или колкото се може по-близки до тези размери.
В случаите, когато се използват други системи – като „системи за мъгла“ – се допуска друг
диаметър за накрайниците.
3.8.1.2 Всички накрайници са от одобрен комбиниран тип (т.е. от типа спрей/струя) и имат
клапан за спиране.
3.8.2 Не е необходимо в жилищните и сервизните помещения да се използват накрайници
с размер, по-голям от 12 mm.
3.8.3 За машинните отделения и откритите
места диаметърът на накрайниците осигурява
максималния възможен капацитет за отводняване
с две струи вода при налягането, определено в
точка 3.4, на най-малката помпа, като не е необходимо да се използват накрайници с по-голям
размер от 19 mm.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ С И D С ДЪЛЖИНА, ПО-МАЛК А ОТ 24 M:
3.9 Противопожарни помпи, противопожарни
тръбопроводи, хидранти, шлангове, накрайници
и готовност за доставяне на вода
3.9.1 За противопожарните цели е необходима
една самостоятелна помпа да осигурява минимум една струя вода от всеки противопожарен
хидрант при посоченото по-долу налягане. Количеството на доставяната по този начин вода
не е по-малко от две трети от количеството,
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необходимо за работата на помпите в трюма,
когато се използват за изпомпване на водата
от трюма. Такава противопожарна помпа може
при отводняване на максималния обем, посочен по-горе, през хидранти с накрайници от 12,
16 или 19 mm да поддържа при всеки хидрант
минималното налягане според изискванията за
корабите клас В.
3.9.2 Всеки кораб, превозващ повече от 250 пътници, разполага с допълнителна противопожарна
помпа, постоянно свързана с противопожарния
тръбопровод. Тази помпа е електрическа. Тя и
енергийният є източник не се разполагат в едно
и също отделение с помпата в съответствие с
точка 3.9.1 и разполагат с постоянна връзка с
морето, разположена извън машинното отделение. Такава помпа може да осигурява най-малко
една струя вода от който и да е от корабните
хидранти, като поддържа най-малко 0,3 N/mm 2 .
3.9.3 Санитарните, баластните, осушителните
помпи или помпите за обща употреба могат да
се считат за противопожарни помпи.
3.9.4 Всеки кораб е снабден с противопожарен
тръбопровод с диаметър с достатъчен капацитет
за ефективно разпределение на максималното
отводняване, определено по-горе. Броят и разположението на хидрантите е такова, че най-малко
една струя вода да може да достигне всяка част
от кораба, като се използва една максимална
дължина на шланга, каквато е определена за
корабите клас В в точка 3.7.2.
3.9.5 Всеки кораб се оборудва с най-малко
един шланг за всеки монтиран хидрант.
3.9.6 В кораби с периодично необслужвано
машинно отделение или когато за обслужването му е необходимо само едно дежурно лице,
се осигурява незабавно водоснабдяване от системата на противопожарния тръбопровод при
подходящо налягане, или чрез дистанционен пуск
на една от главните противопожарни помпи от
щурманския мостик и пункта за управление на
пожара, ако има такъв, или чрез осигуряване
на постоянно налягане в системата на противопожарния тръбопровод от една от главните
противопожарни помпи.
3.9.7 Подаващият клапан на всяка противопожарна помпа е снабден с възвратен клапан.
4. Стационарни пожарогасителни системи
(правила 5, 8, 9 и 10)
4.1 Стационарни пожарогасителни системи:
Общи положения (правило 5.1)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.,
И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
4.1.1 Тръбите, необходими за пренос на пожарогасителни вещества към защитените помещения,
се оборудват с регулиращи клапани, отбелязани,
за да показват ясно помещенията, към които
водят тръбите. Монтират се подходящи средства
за предпазване от теч на тези вещества в някое
помещение по невнимание.
4.1.2 Местоположението на тръбите и на
накрайниците за пренос на пожарогасителни
вещества осигурява равномерно разпределение
на пожарогасителния агент.
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4.1.3 За всички отвори на защитените помещения, които могат да пропускат въздух или да
позволят да изтече газта от защитеното помещение, се осигуряват средства за затваряне от
външната страна.
4.1.4 Във всяко помещение, в което обикновено персоналът работи или до което има достъп,
се осигурява автоматична звукова сигнализация за предупреж дение за освобож даването
на пожарогасително вещество в помещението.
Сигнализацията е активна за определен период
преди освобождаването на веществото.
4.1.5 Средствата за контрол на всяка стационарна газова пожарогасителна система са леснодостъпни и лесно се задействат и са групирани
заедно на колкото е възможно по-малко места,
които е слабо вероятно да бъдат изолирани от
пожар в защитеното помещение. На всяко място
са разположени ясни инструкции за експлоатацията на системата по отношение безопасността
на персонала.
4.1.6 Не се допуска автоматично освобождаване на пожарогасителния агент, освен когато това
се разрешава по отношение на инсталираните
локални автоматични отделения, поставени в
допълнение и независими от всички необходими
стационарни противопожарни системи, в машинното отделение, над оборудване с висок риск от
запалване или в затворени пространства към
машинното отделение с висок риск от запалване.
4.1.7 Когато противопожарното вещество предпазва повече от едно помещение, количеството
на наличното вещество не е повече от най-голямото количество, необходимо за защитата на
всяко така защитено помещение.
4.1.8. Освен ако не е указано друго, контейнерите под налягане за съхраняване на пожарогасителния агент се разполагат извън защитените
помещения в съответствие с точка 4.1.11 по-долу.
4.1.9 Осигуряват се средства на екипажа или
наземния персонал за безопасно проверяване на
количествата вещества в контейнерите.
4.1.10 Контейнерите за съхраняване на пожарогасителните агенти и свързаните с тях
компоненти под налягане се изграждат в съответствие с необходимата практика, като се
отчита местонахождението им и максималните
температури на околната среда, които могат да
се очакват по време на работата им.
4.1.11 Когато пожарогасителният агент се
съхранява извън защитено помещение, той се
съхранява в помещение, което е разположено на
безопасно и леснодостъпно добре проветрявано
място. Всеки достъп до такова помещение за
съхранение е желателно да става от открита
палуба и при всички случаи да е отделен от
защитеното помещение.
Вратите за достъп се отварят навън, като вертикалните прегради и палубите с врати и други
средства за затваряне на отворите в тях, които
съставляват разделенията между тези помещения
и прилежащите към тях затворени помещения,
са херметично отделени. С цел прилагане на
таблиците за противопожарна цялост на верти-
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калните прегради и палубите на Глава II-2/Б/4
или II-2/Б/5, според случая, тези помещения за
съхранение се считат за пунктове за управление.
4.1.12 Не се допуска използването на пожарогасителен агент, което само по себе си или
при предполагаеми работни условия изпуска
токсични газове в такива количества, които да
застрашат хората, или да изпуска газове, които са
вредни за околната среда, в пожарогасителните
системи на борда на нови кораби и в такива нови
инсталации на борда на съществуващи кораби.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
4.1.13 Стационарните газови системи за потушаване на пожар отговарят на изискванията
на Кодекса за системата за противопожарна
безопасност.
4.1.14 За всички отвори на защитените помещения, които могат да пропускат въздух или да
позволят да изтече газът от защитеното помещение, се осигуряват средства за затваряне от
външната страна.
4.1.15 Когато пожарогасителният агент се
съхранява извън защитеното помещение, той
се складира в помещение, което е разположено
зад предната първа носова непроницаема преграда и не се използва за никакви други цели.
Всеки достъп до такова помещение за съхранение е желателно да става от открита палуба и
при всички случаи да е отделен от защитеното
помещение. Когато мястото за съхранение се
намира под палубата, то е разположено една
палуба под откритата палуба и има директен
достъп по стълба или подвижна стълба от откритата палуба.
Помещенията, които са разположени под
палубата, или помещенията, до които няма
достъп откъм откритата палуба, се оборудват с
електрическа вентилационна система, пригодена
да изсмуква замърсения въздух от дъното на
помещението с капацитет, който осигурява наймалко 6 въздухообмена на час. Вратите за достъп
се отварят навън, като вертикалните прегради и
палубите с врати и други средства за затваряне на
отворите в тях, които съставляват разделенията
между тези помещения и прилежащите към тях
затворени помещения, са херметично отделени.
С цел прилагане на таблици 4.1, 4.2, 5.1 и 5.2 в
част Б на настоящата глава тези помещения за
съхранение се считат за пунктове за управление
на пожара.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ А, В, С И D И
СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В:
4.1.16 Когато обемът на свободния въздух,
съдържащ се във въздушните приемници на
всяко помещение, е такъв, че ако бъде освободен
в такова помещение в случай на пожар, такова
освобождаване на въздух в това пространство
би засегнало сериозно ефикасността на стационарната противопожарна система, се осигурява
допълнително количество пожарогасителен агент.
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4.1.17 Доставчиците на стационарни противопожарни инсталации предоставят описание на
инсталацията, включващо контролен списък за
поддръжка, на английски език и на официалния/
ите език/ци на държавата на знамето.
4.1.18 Количеството пожарогасителен агент
се проверява най-малко веднъж годишно или от
експерт, упълномощен от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, от доставчика
на инсталацията или от призната организация.
4.1.19 Периодичната инспекция, извършвана
от главния механик на кораба или която се организира от ръководството на кораба, се вписва
в корабния дневник, като се посочва обхватът и
времето на инспекцията.
4.1.20 Инсталираното противопожарно оборудване, което не е описано, но ако е разположено примерно в помещенията за съхранение,
конструкцията и размерите на това оборудване
съответстват на изискванията на тази точка по
отношение типа на въпросната инсталация.
4.1.21 Всички врати към помещенията, снаб
дени с инсталация за защита с CO 2 , се обозначават със следното: „Това помещение е снабдено с
инсталация за защита с CO 2 и се евакуира, ако
алармената сигнализация се задейства“.
4.2 Системи с въглероден двуокис (правило 5.2)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.,
И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
4.2.1.1 Количеството CO 2 в товарните помещения, освен ако не е предвидено друго, е
достатъчно, за да осигури минимален обем от
свободен газ, равен на 30 % от общия обем на
най-голямото товарно помещение на кораба,
което е така защитено.
Когато връзката между две или повече товарни
помещения се осигурява посредством вентилационни тръби, тези помещения се считат за едно
помещение. В корабите, използвани за превоз
на превозни средства, необходимото количество
CO 2 представлява 45 % от общия обем на найголямото товарно помещение на кораба.
4.2.1.2 Количеството въглероден двуокис за
машинните отделения е достатъчно, за да осигури минимален обем свободен газ, равен на
най-големия от следните обеми:
4.2.1.2.1 40 % от общия обем на най-голямото
машинно помещение, което е така защитено,
обемът на който, изключващ тази част от корпуса
над равнището, при което хоризонталната площ
на обшивката е 40 % или по-малко от хоризонталната площ на съответното пространство,
измерено по средата между върха на резервоара
и най-ниската част на обвивката; или
4.2.1.2.2 35 % от общия обем от най-голямото защитено машинно отделение, включително
обшивката; ако две или повече машинни отделения не са напълно разделени, се счита, че те
формират едно отделение.
4.2.2 За целите на настоящата точка обемът
на свободния въглероден двуокис се изчислява
на 0,56 m 3/kg.
4.2.3 Стационарната тръбопроводна система
осигурява освобождаването на 85 % от газа в
помещението в рамките на 2 минути.
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4.2.4 Механизъм за освобождаване на въглеродния двуокис:
4.2.4.1 За освобождаването на въглероден
двуокис в защитено помещение и за гарантиране
на работата на предупредителната сигнализация
се осигуряват два органа за управление. Единият
се използва за освобождаване на газ от неговите
контейнери за съхранение. Вторият се използва
за отваряне клапана на тръбопровода, който
отвежда газа в защитеното помещение.
4.2.4.2 Двете командни устройства се разполагат в кутията, която е ясно обозначена за конкретното помещение, от която се освобождава газът.
Ако кутията, съдържаща командните устройства,
се заключва, ключът се пази в друга кутия със
стъкло, което се чупи, за да се вземе ключът, и
е разположена на видно място непосредствено
до кутията на командните устройства.
4.2.4.3 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ осигурява правилната организация по
отношение на достъпа, вентилацията и комуникационното оборудване в помещенията, в които
са разположени акумулаторните батерии с CO 2 .
Тя предприема необходимите мерки за сигурност
по отношение на конструкцията, инсталирането,
маркирането, запълването и изпитването на
цилиндрите, тръбопроводите и принадлежностите за CO 2 и на съоръженията за управление
и предупреждение на тези инсталации.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
4.2.4.4 Системите за освобождаване на въглеродния двуокис отговарят на изискванията
на Кодекса за системите за противопожарна
безопасност.
4.2.4.5 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ осигурява правилната организация по
отношение на достъпа, вентилацията и комуникационното оборудване в помещенията, в които
са разположени акумулаторните батерии с CO 2 .
Тя предприема необходимите мерки за сигурност
по отношение конструкцията, инсталирането,
маркирането, запълването и изпитването на
цилиндрите, тръбопроводите и принадлежностите за CO 2 и на съоръженията за управление
и предупреждение на тези инсталации.
4.3 Стационарни системи за потушаване на
пожар с пяна с малък коефициент на разширение
в машинните отделения (правило 8)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D, ПОСТРОЕНИ ПРЕДИ 1 ЯНУАРИ 2003 Г., И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В:
4.3.1 Когато в допълнение на изискванията
на точка 6 някое машинно отделение е оборудвано със стационарна система за пяна с малък
коефициент на разширение, тази система е в
състояние да отвежда през постоянно поставени
изпускателни отвори за не повече от пет минути количество пяна, достатъчно да покрие с
дълбочина от 150 mm най-голямото ограничено
пространство, в което може да се разпространи течно гориво. Системата е в състояние да
осигури пяна за потушаване на пожар на течно
гориво. Осигуряват се средства за ефективно
разпространяване на пяната чрез непрекъсната
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тръбопроводна система и контролни вентили или
кранове към подходящи изпускателни отвори,
както и за ефективно направляване на пяната чрез
постоянни пръскачки към останалите основни
пожароопасни зони в защитеното помещение.
Съотношението на нарастване на пяната не
надвишава 12 към 1.
4.3.2 Командните устройства на тези системи
са леснодостъпни и лесни за боравене и са групирани заедно на колкото е възможно по-малко
места, които е слабо вероятно да бъдат отрязани
от пожар в защитеното помещение.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
4.3.3 Стационарните пожарогасителни системи с пяна с малък коефициент на разширение
съответстват на Кодекса за системите за противопожарна безопасност.
4.4 Стационарни пожарогасителни системи
с пяна с висок коефициент на разширение в
машинните отделения (правило 9)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.,
И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
4.4.1 Всяка задължителна стационарна пожарогасителна система с пяна с висок коефициент
на разширение в машинните отделения може
през постоянните си изпускателни отвори бързо да освобождава количеството пяна, което
е необходимо, за да се запълни най-голямото
защитено пространство при най-малка норма
от 1 m в дълбочина в минута. Количеството
налична пенообразуваща течност е достатъчно
за образуване на пяна, обемът на която е равен
на пет пъти обема на най-голямото помещение.
Съотношението на нарастване на пяната не
надвишава 1000 към 1.
4.4.2 Тръбопроводите за пяна, въздухопроводите към генератора за пяната и броят на пенообразуващите агрегати осигуряват ефективно
производство и разпределение на пяната.
4.4.3 Каналите за пяната, подавана от генератора, са така разположени, че пожар в защитеното
помещение да не може да засегне оборудването
за генериране на пяна.
4.4.4 Генераторът на пяна, енергийните му
източници, пенообразуващата течност и командните устройства на системата са леснодостъпни
и лесни за боравене и са групирани заедно на
колкото е възможно по-малко места, които е
слабо вероятно да бъдат изолирани от пожар в
защитеното помещение.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
4.4.5 Стационарните пожарогасителни системи с пяна за висок коефициент на разширение
съответстват на Кодекса за системите за противопожарна безопасност.
4.5 Стационарни пожарогасителни системи за
разпръскване на вода под налягане в машинните
отделения (правило 10)
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.,
И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
4.5.1 Всяка задължителна стационарна пожарогасителна система за разпръскване на вода
под налягане в машинните отделения е оборудвана с накрайници за разпръскване на вода от
одобрен вид.
4.5.2 Броят и разпределението на накрайниците осигуряват ефективно средно разпределение на вода от най-малко 5 l/m 2 за една
минута в защитените помещения. В случай на
необходимост в особено рискови пространства
тази норма може да се увеличи. Накрайници се
поставят над трюмовете, върху резервоарите и
в други пространства, където е възможно да се
разлее гориво, и също така над други специфични
пожароопасни места в машинните отделения.
4.5.3 Системата може да бъде разделена на сектори, като разпределителните вентили на всеки
могат да се управляват от леснодостъпни места
извън защитените помещения, които не могат
да бъдат изолирани от огъня в тези помещения.
4.5.4 Системата се поддържа при необходимото налягане, а помпата за доставяне на вода
се задейства автоматично при спадане на налягането в системата.
4.5.5 Помпата може да захранва едновременно всички сектори на системата във всяко едно
отделение, което е защитено с необходимото
налягане. Помпата и командните устройства се
инсталират извън защитеното помещение или
помещения. Пожар в помещението или помещенията, защитени със системата за пръскане
на вода, не може да наруши функционирането
на системата.
4.5.6 Предприемат се мерки да не се запушват
накрайниците с нечистотии във водата или от
корозия в тръбопровода, накрайниците, клапаните и помпата.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D, ПОСТРОЕНИ ПРЕДИ 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
4.5.7 Помпата може да се задвижва от самостоятелен двигателен механизъм с вътрешно
горене, но ако е зависима от енергозахранването
от аварийния генератор, инсталиран в съответствие с изискванията на част Г от Глава II-1,
този генератор може да се задвижва автоматично в случай на отказ на главното енергийно
захранване, така че енергията, необходима за
помпата по точка 4.5, да се предостави веднага.
Когато помпата се задвижва от самостоятелен
двигателен механизъм с вътрешно горене, той
се разполага така, че пожар в защитеното помещение да не може да засегне подаването на
въздух за механизма.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
4.5.8 Стационарната пожарогасителна система за разпръскване на вода под налягане в
машинните отделения съответства на Кодекса
за системите за противопожарна безопасност.
5. Преносими пожарогасители (правило 6)

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН

НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.,
И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
5.1 Видът и конструкцията на всички пожарогасители се одобряват.
5.2 Капацитетът на задължителните преносими пожарогасители с течност е не по-голям от 13,5
литра и не по-малък от 9 литра. Капацитетите
на другите пожарогасители са най-малко като
на преносимите пожарогасители с вместимост
13,5 литра и на пожарогасителите с капацитет,
най-малко равен на този на 9-литровите пожарогасители с течност.
5.3 Осигурява се резервно зареждане за 50 %
от общото за всеки вид пожарогасител на борда. Всеки друг пожарогасител от същия тип се
счита за резервен пожарогасител, който не може
веднага да се презареди на борда.
5.4 По принцип в жилищните помещения не
се допускат пожарогасители с CO2 . Когато такива
пожарогасители се поставят в радиосвързочни
зали, при разпределителни табла или в други
подобни помещения, обемът на всяко помещение,
съдържащо един или повече пожарогасители,
е такова, че да ограничава концентрацията на
изпаренията, които могат да се причинят при
освобождаване на не повече от 5 % от нетния
обем на помещението в съответствие с изискванията на това правило. Обемът CO 2 се изчислява
при 0,56 m 3/kg.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
5.5 Преносимите пожарогасители отговарят
на изискванията на Кодекса за системите за
противопожарна безопасност.
5.6 В жилищните помещения не се поставят пожарогасители с въглероден двуокис. В пунктовете
за управление и в другите помещения, в които
има електрическо или електронно оборудване
или съоръжения, необходими за безопасността
на кораба, се осигуряват пожарогасители, чиито
пожарогасителни агенти не са нито проводници на ток, нито са вредни за оборудването или
съоръженията.
5.7 Пожарогасителите се разполагат на леснодостъпни и видими места, където могат по
всяко време да се пуснат в действие в случай
на пожар, и по начин, при който обслужването
им не може да се предотврати от атмосферното
влияние, вибрациите или други външни фактори.
Преносимите пожарогасители се осигуряват заедно с устройства, които показват дали са били
използвани досега.
5.8 Осиг у рява се резервно зареж дане за
100 % на първите 10 пожарогасителя и 50 % от
останалите пожарогасители, които могат да се
презареждат на борда.
5.9 За пожарогасителите, които не могат да
се презареждат на борда, се осигуряват допълнителни пожарогасители със същите вместимост,
вид, капацитет и брой според изискванията на
точка 5.13, вместо резервното зареждане.
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
5.10 Не се допускат пожарогасители, които
съдържат пожарогасителен агент, които само по
себе си или при неблагоприятни условия изпускат
токсични газове в количества, които застрашават
човешкия живот, или изпуска газове, които са
вредни за околната среда.
5.11 Пожарогаси т ел и т е са под ход ящ и за
потушаване на пожари, които са в близост до
пожарогасителите.
5.12 Най-малко един от преносимите пожарогасители, предназначен за употреба във всяко
едно помещение, се поставя в близост до входа
на това помещение.
5.13 Минималният брой на пожарогасителите
е, както следва:
5.13.1 в жилищни и сервизни помещения:
един пожарогасител е разположен така, че
разстоянието от всяка една точка до него не е
повече от 10 mM пеш;
5.13.2 един пожарогасител, подходящ за пространствата с високо напрежение, в близост до
електрическо табло или до монтажно табло с
мощност 20 kW или повече;
5.13.3 пожарогасителите в камбузите са на
разстояние от всяка една точка до него не повече
от 10 mM пеша;
5.13.4 един пожарогасител в близост до помещенията с бои, които съдържат запалителни
материали;
5.13.5 най-малко един пожарогасител на щурманския мостик и във всеки пункт за управление.
5.14 Преносимите пожарогасители, предназначени за ползване в жилищните или в сервизните
помещения, доколкото е възможно, имат еднакъв
метод на работа.
5.15 Периодична инспекция на пожарогасителите:
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ гарантира провеждането на периодична
проверка, изпитване за функционалност и проверка на налягането.
6. Пожарогасителни съоръжения в машинните
отделения (правило 7)
Машинните отделения категория А се оборудват със:
ПРИ НОВИТЕ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И
D С ДЪЛЖИНА 24 M И ПОВЕЧЕ:
6.1 всяка от следните пожарогасителни системи:
6.1.1 газова система, отговаряща на изискванията на точки 6.1 и 6.2 от Глава II-2/A/4, или
друга равностойна водна система, отговаряща
на изискванията на циркуляр MSC/Circ 1165 на
ИМО, както е изменена, като се отчита датата
на построяване на кораба;
6.1.2 система с пяна с висок коефициент на
разширение, отговаряща на съответните изисквания на точка 6.4 от Глава II-2/A/4, като се
отчита датата на построяване на кораба;
6.1.3 система за пръскане на вода под налягане,
отговаряща на съответните изисквания на точка
6.5 от Глава II-2/A/4, като се отчита датата на
построяване на кораба.
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6.2 най-малко един комплект преносимо оборудване с въздух и пяна с накрайник за въздух
и за пяна от индукторен тип, който може да се
свързва с противопожарния тръбопровод чрез
пожарогасителен шланг, заедно с преносим резервоар, съдържащ най-малко 20 литра течност
за пяна, и един резервен резервоар. Накрайникът
е в състояние да произвежда ефективна пяна,
подходяща за потушаване на пожар от гориво,
при норма най-малко 1,5 m 3 в минута;
6.3 във всяко едно такова помещение, одобрени
пожарогасители за потушаване с пяна, всеки с
капацитет най-малко 45 литра или равностойността му, достатъчни на брой, за да може пяната или нейният еквивалент да се насочва към
която и да е част от системите под налягане за
горивото и смазочното масло, трансмисиите и
другите пожароопасни части. В допълнение има
достатъчен брой одобрени преносими пожарогасители с пяна или неин еквивалент, които да
бъдат разположени така, че разстоянието от всяка
една точка до него не е повече от 10 mM пеша,
и да има най-малко два такива пожарогасителя
във всяко такова помещение.
ПРИ НОВИТЕ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И
D С ДЪЛЖИНА, ПО-МАЛК А ОТ 24 M, И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В:
6.4 една от стационарните пожарогасителни
системи, посочени в точка 6.1, и в допълнение
във всяко помещение, в което има двигатели с
вътрешно горене или утаители за течно гориво
или отделения с гориво, с един пожарогасител с
пяна с капацитет най-малко 45 литра или еквивалентни уреди, достатъчно на брой, за да може
пяната или нейният еквивалент да се насочва
към която и да е част от системите под налягане
за горивото и смазочното масло, трансмисиите
и другите пожароопасни части, и
6.5 един преносим пожарогасител, подходящ
за потушаване на пожар на гориво за всеки
746 kW или част от него, в такъв механизъм;
при условие че не по-малко от две, нито повече
от два такива пожарогасителя се изискват за
такова помещение.
Допустимо е използването на стационарна
система за пожарогасене с пяна с малък коефициент на разширение в зоната на някои от
шестте подвижни пожарогасителя в съответствие
с изискванията на настоящите правила.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B С ДЪЛЖИНА
24 M И ПОВЕЧЕ:
6.6 Всяко машинно отделение се оборудва
с два подходящи пожарогасителя с воден прах,
които могат да се състоят от метална L-образна
тръба, като дългата страна е с дължина около
2 mM и може да се свърже към пожарникарски
шланг, а късата страна с дължина около 250 mm
разполага с постоянен шланг за воден прах или
на нея може да се монтира накрайник за воден
спрей.

ВЕСТНИК

БРОЙ 73

ПРИ НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D И
СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В:
6.7 Когато се използва нагрято гориво за
загряване, допълнително може да се изисква
помещенията с котлите да се оборудват с постоянно инсталирано или преносимо оборудване за
локалните системи за пръскане с водни струи
под налягане или за разпространяване на пяна
над и под пода с пожарогасителна цел.
ПРИ НОВИ КОРА БИ К Л АСОВЕ В, С И
D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ
2003 Г., С ДЪЛЖИНА 24 M И ПОВЕЧЕ; И НОВИ
КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D, ПОСТРОЕНИ
ПРЕДИ 1 ЯНУАРИ 2003 Г., ЛИЦЕНЗИРАНИ
ЗА ПРЕВОЗ НА ПОВЕЧЕ ОТ 400 ПЪТНИЦИ,
И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В, ЛИЦЕНЗИРАНИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПОВЕЧЕ ОТ
400 ПЪТНИЦИ:
6.8.1 Машинните отделения от категория „А“ с
обем над 500 m 3, в допълнение на стационарните
пожарогасителни системи, определени в тази
точка, се защитават от одобрен тип стационарна
противопожарна система за локално приложение
на водна основа или друга равностойна система,
въз основа на насоките в циркуляр MSC/Circ.913
на ИМО, „Насоки за одобряване на стационарни
противопожарни системи на водна основа за
локално приложение, за употреба в машинни
отделения от категория „А“.
При периодично необслу ж вани машинни
отделени я противопожарните системи имат
възможности за автоматично и ръчно освобождаване. В случай на постоянно обслужвани машинни отделения противопожарната система има
единствено възможност за ръчно освобождаване.
6.8.2 Стационарните противопожарни системи
за локално приложение служат да защитават
райони като следните, без необходимост от
спиране на двигателя, евакуация на персонала
или отцепване на помещения:
6.8.2.1 пожароопасните участъци на двигателя с вътрешно горене, използвани за основното
задвижване на кораба и захранване с енергия,
6.8.2.2 предните страни на котлите,
6.8.2.3 пожароопасните участъци на пещите
за изгаряне на отпадъци, и
6.8.2.4 пречиствател за нагрято течно гориво.
6.8.3 Активирането на някоя локална пожарогасителна система предизвиква визуална и
отчетлива звукова сигнализация в защитеното
помещение и в постоянно обслужваните пунк
тове. Сигнализацията показва, че конкретните
системи са активирани. Изискванията към сигнализацията на системата, описани в настоящата
точка, са в допълнение към, а не заместител на
системите за откриване и предупреждаване за
пожар, които се изискват от другите разпоредби
на настоящата глава 7.
7. Специални изисквания за машинните отделения (правило 11)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
7.1 Броят на остъклените покриви, вратите,
вентилаторите, отворите на комините за вентилация и други отвори на машинните отделения
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се свежда до минимум в съответствие с нуждите
за вентилация и надеждната и безопасна работа
на кораба.
7.2 Остъклените покриви са от стомана и не
съдържат стъклени плотове. Предвижда се подходяща организация за освобождаване на дима
от защитените помещения в случай на пожар.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
7.3 Врати, различни от електрическите водонепроницаеми врати, се разполагат по начин,
при който се осигурява плътното им затваряне
в случай на пожар в помещението посредством
система за механично затваряне или посредством
монтиране на самозатварящи се врати, които
могат да се затварят при противоположен на затварянето наклон от 3,5° и които имат надеждно
задържащо устройство, снабдено с дистанционно
управление за освобождаване.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
7.4 Не се поставят прозорци на границите на
машинното отделение. Това не забранява използването на прозорци в контролните пунктове в
самите машинни отделения.
7.5 Осигуряват се командните устройства за:
7.5.1 отваряне и затваряне на стъклени покриви, затваряне на отворите на комините, които
обикновено вентилират отработените газове, и
затваряне на вентилаторните клапани;
7.5.2 димоотводите;
7.5.3 зат варяне на елек т ри ческ и те врат и
или задействане на механизма за затваряне на
вратите, различни от електрическите водоне
проницаеми врати;
7.5.4 спиране на вентилационните витла; и
7.5.5 спиране на нагнетателните и смукателните вентилатори, помпите за прехвърляне
на гориво, помпите за горивните отделения и
други подобни горивни помпи. Други подобни
горивни помпи означава за корабите, построени
на или след 1 януари 2003 г., смазочни спомагателни помпи, циркулационни термопомпи и
маслоотделители. Не е необходимо обаче точка
7.6 от тази точка да се прилага за маслените
водоотделители.
7.6 Командните устройства съгласно точка
7.5 и Глава II-2/А/10.2.5 се разполагат извън
съответното помещение, където те не могат
да бъдат изолирани в случай на пожар в помещението, което те обслужват. Тези командни
устройства, както и командните устройства за
всяка задължителна пожарогасителна система
се разполагат в един контролен пункт или се
групират в колкото е възможно по-малко пунк
тове. Осигурява се безопасен достъп до тези
пунктове от откритата палуба.
7.7 Когато е осигурен достъп до някое машинно отделение от категория А в долната част от
прилежаща шахта на тунел в близост до водонепроницаемата врата, в този тунел се осигурява
огнеупорна врата от лека стомана, която може
да се задейства от двете страни.
8. Автоматични системи за пръскачки, детектори за пожар и противопожарна аварийна
сигнализация (правило 12)
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.,
И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
8.1 Всяка задължителна автоматична система
за пръскачката, детектора за пожар и противопожарната аварийна сигнализация е в изправно
състояние и се задейства по всяко време, без
за това да е необходимо действие от страна на
екипажа. Тя е изградена от мокър тип връзки,
но някои отделни открити къси сектори могат
да бъдат изградени от сух тип връзки, когато
това е наложителна предпазна мярка. Всички
части на системата, които по време на експлоатация могат да бъдат изложени на температури
на замръзване, са подходящо защитени срещу
замръзване. Системата се поддържа да функционира при необходимото налягане и се вземат
всички необходими мерки, за да се подсигури
постоянно доставяне на количествата вода в
съответствие с тази точка.
8.2 Всеки сектор, в който има пръскачки,
съдържа механизми за автоматично задействане
на визуален и звуков предупредителен сигнал
в едно или повече сигнални отделения, винаги
когато някоя пръскачка е задействана. Тези
индикатори показват в кой сектор, обслужван
от системата, е възникнал пожар и е централизиран на щурманския мостик. В допълнение се
поставят визуални и звукови сигнализации на
места, различни от щурманския мостик, така че
те да бъдат незабавно забелязани от екипажа.
Системата за сигнализация е така проектирана,
че да показва всяка повреда в системата.
8.3 Пръскачките се групират в отделни сектори, всеки от които се състои от не повече от 200
пръскачки. Всеки сектор с пръскачки обслужва
не повече от две палуби и не се разполага в
повече от една главна вертикална зона, освен
ако може да се докаже, че организацията на
сектора с пръскачки, която обслужва повече от
две палуби или който е разположен на повече
от една главна вертикална зона, няма да намали
противопожарната защита на кораба.
8.4 Всеки сектор, в който има пръскачки,
може да бъде изолиран само с един спирателен
клапан. Спирателният клапан във всеки сектор
е леснодостъпен, а местоположението му винаги
е ясно и постоянно обозначено. Предприемат се
мерки срещу неправомерно боравене със спирателния клапан.
8.5 Към спирателния клапан на всеки сектор
и при всеки контролен пункт се осигурява манометър за измерване на налягането в системата.
8.6 Пръскачките са устойчиви на корозията
на морския климат. В жилищните и сервизните
помещения пръскачките се задействат при температурен обхват от 68 °С до 79 °С с изключения
като сушилните помещения, в които могат да се
очакват високи температури на околната среда,
работната температура може да бъде повишена
с не повече от 30 °С над максималната температура на горната палуба.
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8.7 При всеки пункт за обозначение се показва списък или план на обхванатите места и
местоположението на зоната по отношение на
всеки сектор. Осигуряват се нужните инструкции
за изпитване и поддръжка.
8.8 Пръскачките се разполагат отгоре и се
разпределят по начин, при който се запазва
средна норма на работа не по-малка от 5 l/m 2
на минута за номиналното пространство, което
те обслужват.
Пръскачките се разполагат колкото е възможно по-далеч от гредите или другите обекти,
които могат да попречат на впръскването на вода,
и на места, където леснозапалимият материал
в помещението ще бъде добре обливан с вода.
8.9 Осигурява се резервоар под налягане с
обем, равен на най-малко два пъти този, необходим за зареждането с вода, определен в настоящата точка. Резервоарът постоянно се зарежда с
необходимото количество прясна вода, равно на
количеството вода, което може да се осигурява
за една минута от помпата, определена в точка
8.12, и се осигурява система за поддържане на
въздушното налягане в резервоара, което независимо от необходимото количество използвана
прясна вода от резервоара, налягането няма да
е по-малко от работното налягане на пръскачите плюс налягането, упражнявано от напора
на водата, измерен от дъното на резервоара до
пръскачката, разположена най-високо в системата. Осигуряват се подходящи средства за
подсигуряване с въздух под налягане и прясна
вода на резервоара. Осигурява се стъклен манометър за измерване на точното равнище на
водата в резервоара.
8.10 Осигуряват се средства за предотвратяване
преминаването на морска вода към резервоара.
Резервоарът под налягане се оборудва с ефикасен
предпазен вентил и с манометър. При всички
съединения на манометъра се инсталират спирателни вентили и кранове.
8.11 Инсталира се една електрическа помпа
единствено за осигуряване на постоянно автоматично изпомпване на водата от пръскачките.
Помпата се задейства автоматично при спад в
налягането в системата, преди количеството
прясна вода в резервоара под налягане да е
напълно изчерпано.
8.12 Помпата и тръбопроводната система са в
състояние да поддържат необходимото налягане
на равнището на най-високата пръскачка, за да се
осигури постоянно подаване на вода, достатъчно
едновременно да покрие пространство от 280 m 2
при условията, предвидени в точка 8.8. За новите кораби класове С и D с дължина, по-малка
от 40 m, и с обща защитена площ, по-малка от
280 m 2 , Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да определи съответната площ,
която да отговаря на капацитета на помпите
и на алтернативните захранващи съоръжения.
8.13 Върху помпата откъм страната на зареждането се поставя пробен кран с къс отворен
край на изпускателната тръба. Ефективната част
на вентила и тръбата е достатъчна, за да позволи
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отводняването, което се изисква от помпата,
като същевременно се поддържа налягането в
системата, определено в точка 8.9.
8.14 Всмукателният отвор на помпата откъм
морето, доколкото е възможно, се монтира в
помещението, където е помпата, и се разполага
по начин, при който, когато корабът плава, да не
е необходимо да се спира зареждането с морска
вода към помпата с друга цел, освен проверка
или ремонт на помпата.
8.15 Помпата и резервоарът за пръскачките се
поставят на място, което е достатъчно отдалечено
от всяко машинно отделение, и не се поставят в
помещение, за което се изисква да е защитено
от системата на пръскачките.
8.16 Осигуряват се не по-малко от два енергийни източника за помпата за морска вода,
автоматичната сигнализация и детекторната
система. Когато помпата се захранва с електрическа енергия, се предвиждат основен генератор
и един авариен енергиен източник. Помпата се
включва към главното разпределително табло
и към аварийното разпределително табло през
отделни фидери, предвидени единствено за тази
цел. Фидерите се инсталират така, че да не минават през камбузите, машинните отделения и
другите затворени помещения, които са пожароопасни, освен доколкото е необходимо, когато
се осигурява достъп до съответните разпределителни табла, и се свързват към автоматичен
превключвател, разположен в близост до помпата
на пръскачките. Този превключвател осигурява
енергийното захранване от разпределителното
табло, доколкото захранването е възможно да
се осигурява оттам, и е така проектиран, че при
авария в захранването автоматично да превключва на захранване от аварийното разпределително
табло. Превключвателите на главното и на аварийното разпределително табло се обозначават
ясно и обикновено се държат затворени. Не се
допуска друг превключвател при въпросните
фидери. Единият от източниците на енергийно
захранване на системата за сигнализация и
откриване на пожар е авариен енергиен източник. Когато единият от енергийните източници
на помпата е двигател с вътрешно горене, той
съответства на изискванията на точка 8.15 и
се инсталира така, че пожар в някое защитено
помещение да не повлияе върху подаването на
въздух в машинното отделение.
8.17 Системата за пръскачките е свързана с
противопожарния тръбопровод на кораба посредством заключващ се надолу винт на възвратен
клапан, поставен при съединението, за да се
предотврати изтласкване на вода от системата на
пръскачките към противопожарния тръбопровод.
8.18 За изпитване на автоматичната сигнализация на всеки сектор с пръскачки се поставя
пробен кран и се разпръсква количество вода,
равно на работния обем на пръскачката. Пробният
кран за всеки сектор се разполага в близост до
спирателния клапан в този сектор.
8.19 Осигуряват се средства за изпитване на
автоматичното функциониране на помпата за
намаляване на налягането в системата.
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8.20 В сигналните отделения, посочени в
точка 2, се осигуряват превключватели, които
позволяват сигнализацията и индикаторите на
всеки сектор с пръскачки да се изпитват.
8.21 Във всеки сектор се монтират най-малко
шест отделни разпръскващи глави.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
8.22 Автоматичните системи за пръскачките,
детекторите за пожар и противопожарната аварийна сигнализация се одобряват и отговарят
на изискванията на Кодекса за системите за
противопожарна безопасност.
8.23 За новите кораби класове С и D с дължина,
по-малка от 40 m, и с обща защитена площ, помалка от 280 m 2 , Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ може да определи съответната
площ, която отговаря на капацитета на помпите
и на алтернативните съоръжения.
9. Стационарни системи за детектори за пожар и противопожарна аварийна сигнализация
(правило 13)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.,
И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
9.1 Общи разпоредби
9.1.1 Всяка задължителна стационарна система за откриване на пожар и за противопожарна
аварийна сигнализация с пунктове за ръчни
противопожарни кранове може да се включва
незабавно по всяко време.
9.1.2 Енергийните източници и електрическите вериги, необходими за функционирането
на системата, се следят съответно за загуба на
енергия или за аварии. Наличието на авария
предизвиква визуална и звукова аварийна сигнализация за авария в пулта за управление, която
се отличава от тази за пожар.
9.1.3 Осигуряват се не по-малко от два енергийни източника за електрическото оборудване,
използвано за функционирането на системата
за детекторите за пожар и противопожарната
аварийна сигнализация, като единият е авариен
източник. Захранването се осигурява от само
стоятелни фидери, предвидени единствено за тази
цел. Тези фидери се свързват към автоматичен
превключвател, разположен във или непосредствено до пункта за управление на системата за
детекторите за пожар.
9.1.4 Детекторите и пунктовете за ръчни
противопожарни кранове се групират в сектори.
Активирането на всеки детектор или пункт за
ръчни противопожарни кранове предизвиква
визуална и звукова противопожарна аварийна
сигнализация в пулта за управление и в индикаторните отделения. Ако на сигналите не
се обърне внимание в рамките на 2 минути, в
жилищните и сервизните помещения на екипажа, в пунктовете за управление и в машинните
отделени я автоматично се вк лючва зву кова
сигнализация. Тази алармена звукова система
не е необходимо да съставлява интегрална част
от детекторната система.
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9.1.5 Контролният пулт е разположен на щурманския мостик или в главния команден пункт
за управление на пожара.
9.1.6 Индикаторите обозначават поне сектора,
в който детектор или пункт за ръчни противопожарни кранове се е задействал. Поне един
индикатор се разполага така, че да е леснодостъпен за отговорните членове на екипажа по
всяко време в открито море или в пристанище,
с изключение, когато корабът не работи. Един
индикатор се разполага на щурманския мостик,
ако контролният пулт е в главния пункт за управление на пожара.
9.1.7 Върху или до всеки индикатор се предоставя ясна информация за пространствата, които
се обхващат, и местонахождението на секторите.
9.1.8 Когато системата за детектор за пожар
не включва средства за дистанционно разпознаване на всеки отделен детектор, обикновено не
се разрешава нито един сектор, който обхваща
повече от една палуба в жилищните и сервизните станции и пунктовете за управление, с
изключение на сектора, който обхваща някое
обградено стълбище. За да се избегне забавяне
при идентифициране на източника на пожара,
броят на обградените помещения, включени във
всеки сектор, се ограничава от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“. При никакви
обстоятелства не могат да бъдат разрешени повече от 50 обградени пространства в който и да
е сектор. Ако детекторната система е снабдена с
дистанционни детектори за пожар, които могат
индивидуално да го разпознаят, секторите могат
да обхващат няколко палуби и да обслужват
всякакъв брой обградени помещения.
9.1.9 В случай че няма детекторна система
за дистанционно определяне на всеки отделен
детектор за пожар, даден сектор с детектори
не може да обслужва пространствата от двете
страни на кораба, нито на повече от една палуба и не може да се разполага в повече от една
вертикална зона, но ако Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ счете, че така няма да
се намали противопожарната защита на кораба,
то тя може да допусне такъв сектор с детектори
да обслужва и двете страни на кораба, както и
повече от една палуба. На кораби, разполагащи с
индивидуално разпознаваеми детектори на пожар,
един сектор може да обслужва и двете страни на
кораба и повече от една палуба, но не може да
се разполага в повече от една вертикална зона.
9.1.10 Сектор с детектори за пожар, който
обхваща контролен пункт, сервизно помещение
или жилищно помещение, не включва никое
машинно отделение.
9.1.11 Детекторите се задействат от топлина,
дим или други продукти на горенето, пламък
или всяка комбинация от тези фактори. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може
да разреши детектори, които се активират от
други признаци за пожар, при условие че те не
са по-малко чувствителни от горепосочените
детектори. Детекторите за пламък се използват
единствено в допълнение на детекторите за дим
и топлина.
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9.1.12 Осигуряват се необходимите инструкции
и резервни части за изпитване и поддръжка.
9.1.13 Надеждността на детекторната система се проверява периодично от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ със средства
за произвеждане на горещ въздух при подходящата температура, или дим или аерозолни
частици, които имат подходящото равнище на
плътност или размер на частиците, или други
характеристики, свързани с възникването на
пожар, по отношение на които детекторът е
предвиден да реагира.
Всички детектори са от такъв вид, че да могат
да бъдат изпитвани за надеждна работа и да могат
да се възстановят за обичайно наблюдение без
подновяване на някой от компонентите.
9.1.14 Системата за детектори за пожар не се
използва за никаква друга цел, освен за затваряне на противопожарните врати и други подобни
функции, които са разрешени от контролния пулт.
9.1.15 Системите за детектори за пожар с възможност за определяне на адреса на съответната
зона се разполагат така, че:
– затворената верига да не може да се прекъсва
на повече от едно място от пожар;
– да се предвидят средства, които гарантират,
че всяка повреда (например прекъсване на енергоснабдяването, късо съединение, заземяване) по
веригата няма да предизвикат повреда в цялата
затворена верига;
– се предприемат всички мерки, за да може
да се възстанови първоначалната конфигурация
на системата в случай на повреда (електрическа,
електронна, компютърна);
– първата противопожарна сигнализаци я,
която се активира, да не възпрепятства никой
друг детектор да активира други противопожарни
сигнализации.
9.2 Изисквания за инсталиране
9.2.1 Пунктовете за ръчни противопожарни
кранове се инсталират в жилищните помещения,
сервизните помещения и контролните пунктове.
По един пункт за ръчен противопожарен кран
се разполага на всеки изход. Пунктовете за
ръчни противопожарни кранове се разполагат
на леснодостъпни места в коридорите на всяка
палуба, така че никоя част от коридора да не
бъде на повече от 20 mM от пункта за ръчен
противопожарен кран.
9.2.2 Детекторите за дим се инсталират на
всички стълбища, коридори и аварийни изходи
на жилищните помещения.
9.2.3. При стационарни детектори за пожар
и противопожарна аварийна сигнализация за
защита на помещения, различни от тези, определени в точка 9.2.2, във всяко такова помещение
се поставя най-малко един детектор, отговарящ
на изискванията на точка 9.1.11.
9.2.4 Разположението на детекторите осигурява оптималното им функциониране. Местоположенията в близост до носещи греди или
вентилационни тръбопроводи или до други места,
където характеристиките на въздушния поток
биха имали неблагоприятно въздействие върху

ВЕСТНИК

БРОЙ 73

експлоатацията на детекторите, и местата, където
е вероятно да се получи удар или механично
увреждане, се избягват. Като цяло детекторите,
които са разположени отгоре, са на разстояние
най-малко 0,5 m от вертикалните прегради.
9.2.5 Максималното разстояние между детекторите е посочено в таблицата по-долу:
Вид детектор | Максимална площ, обслужвана
от един детектор (m 2) | Максимално разстояние
между центровете (m) | Максимално отстояние
от вертикалните прегради (m) |
Топлина | 37 | 9 | 4,5 |
Дим | 74 | 11 | 5,5 |
Изпълнителна агенци я „Морска администрация“ може да изиска или да разреши друго
разпределение въз основа на данните от изпитванията, които показват характеристиките на
детекторите.
9.2.6 Електрическата инсталация, която е част
от системата, се разполага по начин, при който
се избягват камбузът, машинните отделения и
другите затворени помещения с висока опасност
от запалване, освен когато в тези помещения е
необходимо да се осигуряват детектори за пожар
и противопожарна аварийна сигнализация или
да се осигурява връзка към най-подходящия
енергиен източник.
9.3 Технически изисквания
9.3.1 Системата и оборудването са предназначени да издържат на съответните колебания
в захранването, промените в температурата на
околната среда, вибрации, влага, електрически
удар, сблъсък и корозия, които са характерни
за корабите.
9.3.2 Детекторите за дим, които се инсталират
на стълбищата, коридорите и аварийните изходи
на жилищните помещения, според изискванията
на точка 9.2.2, се сертифицират да работят при
плътност на дима между 2 % и 12,5 % тъмнина
на метър.
Детекторите за дим, които се инсталират на
други места, се експлоатират в граници на чувствителност, определени от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“, като се отчита, че
нечувствителността или свръхчувствителността
на детекторите се избягва.
9.3.3 Детекторите за топлина са сертифицирани за експлоатация при температури между
54 °С и 78 °С, но само когато температурата се
повишава до тези стойности с норма, по-малка от 1 °С в минута. При по-високи норми на
температурно покачване детекторът за топлина
работи в температурните граници, определени
от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, като се отчита, че нечувствителността или
свръхчувствителността на детекторите се избягва.
9.3.4 Допустимата експлоатационна температура за детекторите за топлина може да бъде
увеличена до достигане на 30 °С над максималната температура, предвидена за горната част
на помещението в случая на сушилните и други
подобни помещения с обичайно висока околна
температура.

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН

НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
9.4.1 Стационарните системи за детектори за
пожар и противопожарна аварийна сигнализация се одобряват и отговарят на изискванията
на Кодекса за системите за противопожарна
безопасност.
9.4.2 Пунктовете за ръчни противопожарни
кранове, които отговарят на изискванията на
Кодекса за системите за противопожарна безопасност, се инсталират в жилищните помещения,
сервизните помещения и контролните пунктове.
По един пункт за ръчен противопожарен кран
се разполага на всеки изход. Пунктовете за
ръчни противопожарни кранове се разполагат
на леснодостъпни места в коридорите на всяка
палуба, така че никоя част от коридора да не
бъде на повече от 20 mM от пункта за ръчен
противопожарен кран.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ А, B, C И D:
9.5 В допълнение към горните разпоредби
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ гарантира спазването на изискванията за
безопасност на инсталациите по отношение на
тяхната независимост от други инсталации или
системи, устойчивостта на корозиране на компонентите им, захранването на системите им
за управление с електрическа енергия, както и
наличността на инструкции за тяхната експлоатация и поддръжка.
10. Изисквания за употребата на течно гориво, смазочно масло и други запалителни масла
(правило 15)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
10.1 Ограничения за използването на масло
за гориво
Следните ограничения се прилагат по отношение на използването на масло като гориво:
10.1.1 Освен ако в настоящата точка е предвидено друго, течно гориво с температура на
възпламеняване, по-ниска от 60 °С, не може да
се използва.
10.1.2 В аварийните генераторни агрегати може
да се използва течно гориво с температура на
възпламеняване не по-ниска от 43 °С.
10.1.3 При услови ята на допълнителните
предпазни мерки, които може да счита за необходими, и при условие че околната температура
в помещението, в което такова течно гориво
се съхранява или използва, не се допуска да
надвишава до 10 °С под температурата на възпламеняване на течното гориво, Изпълнителна
агенц и я „Морска а дминист рац и я“ може да
разреши общото използване на течно гориво
с температура на възпламеняване, по-ниска от
60 °С, но не по-ниска от 43 °С.
За корабите, построени на или след 1 януари 2003 г., може да се допусне използването на
течно гориво с температура на възпламеняване,
по-ниска от 60 °С, но не по-ниска от 43 °С, при
следните условия:
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10.1.3.1 местоположението на резервоарите
за течно гориво с изключение на тези, които са
разположени в отделения с двойно дъно, е извън
машинните отделения от категория А;
10.1.3.2 при смукателната тръба на горивната
помпа се осигуряват средства за измерване на
температурата на горивото;
10.1.3.3 при входните и изходните отвори
на масления филтър се осигуряват спирателни
клапани и/или кранове;
10.1.3.4 използват се възможно повече заварени тръбни съединения или такива с кръгъл
конусовиден вид или сферичен вид със съединения с муфи.
Температурата на възпламеняване на маслата
се определя по одобрен метод на затворен тигел.
10.2 Системи за течните горива
В корабите, в които се използва течно гориво, системите за съхраняване, разпределение
и използване на течното гориво гарантират
безопасността на кораба и на лицата на борда
и отговарят най-малко на следните изисквания:
10.2.1.1 Доколкото е възмож но, части от
системата за горивата, съдържащи нагорещено
гориво под налягане, превишаващо 0,18 N/mm 2 ,
не се поставят в затворени помещения, където не
могат лесно да се забележат дефекти или течове.
Такива части на системата за течни горива в
машинните отделения са подходящо осветени.
10.2.1.2 Нагорещено течно гориво означава
гориво, чиято температура след загряване е повисока от 60 °С или по-висока от действителната
температура на възпламеняване на маслото, ако
тя е по-ниска от 60 °С.
10.2.2 Вентилацията на машинните отделения
при нормални условия предотвратява акумулирането на маслени пари.
10.2.3 Доколкото е възможно, резервоарите за
гориво съставляват част от конструкцията на кораба и се разполагат извън машинните отделения.
Когато резервоарите за течно гориво, различни
от резервоарите с двойно дъно, задължително са
разположени непосредствено до или в машинните
отделения, най-малко една от вертикалните им
страни приляга към границите на машинното
отделение и е желателно да има обща граница
с резервоарите с двойно дъно, като граничното
пространство на резервоара, което е общо с това
на машинното отделение, се свежда до минимум. Когато такива резервоари са разположени
в границите на машинните отделения, те трябва
да не съдържат течно гориво с температура на
възпламеняване, по-ниска от 60 °С. Използването
на свободностоящи резервоари за течно гориво се
избягва и се забранява в машинните отделения.
10.2.4 Резервоарите с течно гориво не се разполагат на места, където разливи или течове от
тях могат да създадат опасност, като попаднат
върху нагорещени повърхности. Вземат се мерки,
за да се предотврати изтичане на гориво под
налягане от помпите, филтрите или котлите, за
да не влезе в допир със загрети повърхности.
10.2.5 Всяка тръба за течно гориво, която,
ако е повредена, може да причини течове на
гориво от мястото за съхранение, утаител или
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резервоар за ежедневно обслужване с капацитет
500 литра или повече, разположен над двойното
дъно, е снабдена с кран или клапан директно
върху резервоара, който да може да се затваря от
безопасно място извън въпросното помещение в
случай на пожар в помещението, където са разположени тези резервоари. При специални случаи,
в които дълбоки резервоари са разположени в
някоя шахта или тръбопроводен канал или в
друго подобно място, се поставят клапани на
резервоара, но в случай на пожар контролът се
осъществява посредством допълнителен клапан
върху тръбата или тръбите извън тунела или в
другото подобно място. Ако такъв допълнителен
клапан се постави в машинното отделение, той
може да се отваря от място извън това помещение.
10.2.5.1 В корабите, построени на или след
1 януари 2003 г., местоположението на командните лостове за дистанционно управление на
клапана за аварийния генератор на горивния
резервоар е отделно от местоположението на
командните лостове за дистанционно управление
на останалите клапани, които са в машинното
отделение.
10.2.5.2 В корабите, построени на или след
1 януари 2012 г., с брутен тонаж от по-малко от
500 резервоарите за гориво, разположени над
двойното дъно, са снабдени с кран или клапан.
10.2.5.3 В корабите, построени на или след
1 януари 2012 г., с брутен тонаж от по-малко от
500 посочените в точка 10.1 кран или клапан се
монтират също на резервоари за гориво с капацитет, по-малък от 500 литра, и разположени
над двойното дъно, не по-късно от първата периодична проверка на или след 1 януари 2012 г.
10.2.6 Предвиждат се безопасни и ефективни
средства за определяне на количеството течно
гориво, съдържащо се в който и да е резервоар
за течно гориво.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
10.2.6.1 Смукателните тръби не се прекъсват
в помещения, където има опасност от възпламеняване на теч от тези тръби. По-специално
смукателните тръби не свършват в помещенията
на пътниците и екипажа. По правило те не се
разполагат в машинните отделения. Независимо
от това обаче, ако Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ счита, че тези изисквания са
неприложими, тя може да разреши смукателните
тръби да преминават през машинните помещения,
при условие че се изпълнят следните изисквания:
10.2.6.1.1 в допълнение се предвижда измервателен уред за равнището на маслото, който
отговаря на изискванията на точка 10.2.6.2;
10.2.6.1.2 краищата на смукателните тръби
се намират в места, отдалечени от източници
на възпламеняване, освен ако не са взети предпазни мерки, като поставянето на ефективни
екрани, които в случай на разлив в краищата на
смукателните тръби да предотвратят допира на
течното гориво с източник на възпламеняване;
10.2.6.1.3 на краищата на смукателните тръби се поставят самозатварящи се изолиращи
устройства и контролен самозатварящ се кран
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с малък диаметър, разположен под изолиращото устройство, с цел да се установи преди
отваряне на изолиращото устройство, че няма
течно гориво. Предприемат се мерки, за да се
гарантира, че всеки разлив на течно гориво през
контролния кран няма да причини опасност от
възпламеняване.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
10.2.6.2 Други устройства за проверка количеството на течно гориво, съдържащо се във всеки
горивен резервоар, могат да бъдат разрешени,
ако тези устройства, както и устройствата, предвидени по точка 10.2.6.1.1, не пресичат стената
под върха на резервоара и при условие че ако се
повредят или резервоарите бъдат препълнени,
няма да позволяват разливане на гориво.
10.2.6.3 Предвидените в точка 10.2.6.2 устройства се поддържат в добро състояние, за да се
гарантира постоянното им правилно функциониране при експлоатацията.
10.2.7 Предприемат се мерки за предотвратяване на свръхналягането в горивните резервоари или във всяка част от горивната система,
включително и в захранващите тръби, които се
обслужват от бордовите помпи. Всички предпазни клапани и въздушни и преливни тръби се
изпускат до състояние, при което не съществува
опасност от пожар или експлозия при изтичане
на масло или пари към помещенията на екипажа,
помещенията на пътниците, специалната категория пространства, затворените ро-ро помещения
или други подобни пространства на корабите,
построени на или след 1 януари 2003 г.
10.2.8 Тръбите за течно гориво и техните
клапани и принадлежности са изработени от
стомана или друг одобрен материал, като може
да се допусне ограничено използване на гъвкави
тръби. Такива гъвкави тръби и накрайници са
изработени от одобрени огнеупорни материали
с подходяща здравина.
За клапаните, които се монтират на горивните резервоари и които се подлагат на статично налягане, се допуска да са изработени от
стомана или сферографитен чугун. Клапани от
обикновен чугун обаче могат да се използват в
тръбопроводната система, когато проектното
налягане е под 7 bar и проектната температура
е по-ниска от 60 °С.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
10.2.9 Всички външни захранващи проводи
под високо налягане между горивните помпи
под високо налягане и горивните инжектори са
защитени с изолирана с кожух тръбна система, която може да задържа горивото в случай
на повреда в проводите под високо налягане.
Тръбната система в кожух се състои от външна
тръба, в която се поставя горивната тръба под
високо налягане, като тези две тръби формират едно постоянно съединение. Изолираната
с кожух тръбна система включва устройства
за събиране на течове, като се осигурява сигнализация, която се задейства при повреда в
горивната връзка.

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН

10.2.10 Всички повърхности с температури
над 220 °С, които може да се повредят в резултат на авария в горивната система, подходящо
се изолират.
10.2.11 Горивните проводи се ограждат или
се предпазват по друг подходящ начин, за да се
избегне, доколкото е възможно, разпръскване
или теч на течно гориво върху горещи повърхности, в смукателното устройство на двигателя
или при други запалителни източници. Броят на
съединенията по тези тръбопроводни системи се
свежда до минимум.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
10.2.12 Горивните проводи не се разполагат непосредствено над или в близост до възли с висока
температура, включително котли, паропроводи,
изпускателни колектори, шумозаглушители или
други съоръжения, които са изолирани. Доколкото е възможно, горивните проводи се разполагат
далеч от горещи повърхности, електрически
инсталации или други възпламеняващи се източници, и те се обезопасяват със заграждения
или други подходящи устройства за защита, за
да се предотврати изтичане или разпръскване на
течно гориво върху източниците на запалване.
Броят на съединенията по тези тръбопроводни
системи се свежда до минимум.
10.2.13 Компонентите на горивната система на
дизеловия двигател се конструират в съответствие
с максималното върхово налягане, което се достига в експлоатационни условия, включително и
при всяко върхово налягане, което се генерира и
връща обратно в горивните захранващи и преливни проводи посредством помпите за впръскване на горивото. Съединенията на горивните
захранващи и преливни проводи се изграждат,
като се отчита възможността им да не допускат
течове на течно гориво под налягане по време
на експлоатация и след поддръжката им.
10.2.14 При системите, които работят с няколко двигателя и се захранват от един и същ
горивен източник, се осигуряват технически
средства, които изолират горивните захранващи
проводи от преливните проводи. Тези изолатори
не оказват влияние върху експлоатацията на
другите двигатели и могат да се задействат от
място, което не е недостъпно при пожар в някой
от двигателите.
10.2.15 Когато Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ разрешава тръбопроводи и течно
гориво да преминават през жилищни и сервизни
помещения, тези тръбопроводи са изработени от
материал, който е одобрен от администрацията,
като се има предвид опасността от пожар.
10.2.16 Съществуващите кораби от клас В
се привеждат в съответствие с изискванията
на точки от 10.2.9 до 10.2.11, освен когато, като
алтернатива на изолиращата тръбопроводна
система, определена съгласно точка 10.2.9, се
използва подходящо заграждение за двигателите
с мощност от 375 kW или по-малко, с помпи за
горивно впръскване, които обслужват повече от
един инжектор.
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
10.3 Мерките, които се вземат за съхраняване, разпределение и използване на смазочното
масло, предназначено за смазочните уредби под
налягане, са такива, че да осигуряват безопасността на кораба и лицата на борда.
Съответните предпазни мерки за машинните
отделения отговарят поне на изискванията на
точки 10.2.1, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7, 10.2.8,
10.2.10 и 10.2.11, освен ако:
10.3.1 това не преустановява използването на
наблюдателните стъкла в смазочните системи,
при условие че те са били изпробвани и са се
доказали, че имат приемливо равнище на противопожарна устойчивост. При използването на
наблюдателни стъкла тръбите се осигуряват с
клапани от двете страни. Клапанът от долния
трай на тръбата е от самозатварящ се вид;
10.3.2 в машинните отделения се допускат
смукателни тръби; не е нужно да се прилагат
изискванията на точки 10.2.6.1.1 и 10.2.6.1.3, когато
смукателните тръби са снабдени с подходящи
устройства за затваряне.
Спрямо резервоарите за смазочно масло се
прилагат също и разпоредбите на точка 10.2.5
за построените на или след 1 януари 2003 г. кораби, с изключение на тези с резервоари, които
са с капацитет, по-малък от 500 l, клапаните на
резервоарите, които се затварят по време на нормалната работа на кораба, или когато се установи,
че в резултат на непредумишлено действие за
бързо затваряне на някой клапан на резервоара
със смазочно масло би могло да се застраши
безопасната работа на основната задвижваща и
на главната спомагателна машинна част.
10.4 Разпоредби за други запалими масла
Мерките, които се вземат за съхранение,
разпределение и използване на други запалими
масла, използвани под налягане в енергийните захранващи предавателни системи и управляващите
и активиращи системи и системите за отопление,
осигуряват безопасността на кораба и лицата на
борда. В местата, където са налице запалителни
средства, тези системи съответстват най-малко
на изискванията на точки 10.2.4, 10.2.6, 10.2.10 и
10.2.11 и на изискванията на точки 10.2.7 и 10.2.8
по отношение на здравината и конструкцията.
10.5 Периодично необслужвани машинни
помещения:
В допълнение към изискванията на разпоредби
1 – 4 системите за горивни и смазочни масла
отговарят на следните изисквания:
10.5.1 осигуряват се средства против разливи
при препълване, когато ежедневно обслужваните
с течно гориво резервоари се зареждат автоматично или с дистанционно управление. Други
автоматични средства за потушаване на запалими
течности, например пречистватели на отработено
течно гориво, които, когато е възможно, се инсталират на специално място, предназначено за
почистващите средства и котлите им, предпазват
от разливи при препълване;
10.5.2 осигурява се сигнализация за висока
температура, ако температурата на възпламеняване на течното гориво се надвишава при еже-
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дневното обслужване на горивните резервоари
или утаители, които са снабдени с нагревателни
устройства.
10.6 Забрана за пренасяне на запалими масла
на форпика на резервоарите
Течно гориво, смазочно масло и други запалими масла не се съхраняват в резервоари,
разположени на форпика.
11. Пожарникарска екипировка (правило 17)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
11.1 Пожарникарската екипировка се състои от:
11.1.1 Лично оборудване, което включва:
11.1.1.1 защитно облекло, изработено от материал, който предпазва кожата от топлината, която
се отделя от огъня, и от изгаряния от горещи
изпарения. Външната обвивка е водоустойчива;
11.1.1.2 ботуши и ръкавици от гума или друг
материал, който не е проводник на електричество;
11.1.1.3 твърда каска, осигуряваща ефективна
защита срещу удар;
11.1.1.4 електрически фенер (ръчен фенер) от
одобрен тип, който може да работи минимум в
продължение на три часа;
11.1.1.5 пожарникарска брадва.
11.1.2 Кислороден апарат от одобрен тип,
състоящ се от самостоятелен кислороден апарат
със сгъстен въздух (SCBA), обемът на въздуха в
бутилките на който е най-малко 1200 литра, или
друг вид самостоятелен кислороден апарат, който
може да работи най-малко 30 минути. Всеки
SCBA е оборудван с пълни резервни бутилки с
минимална вместимост 2400 литра атмосферен
въздух, освен:
i) ако на кораба има пет или повече SCBA,
общото резервно количество на атмосферен
въздух не превишава 9600 литра; или
ii) ако корабът е оборудван с устройства за
презареждане на бутилките с незамърсен въздух
под налягане, резервната вместимост на всеки
SCBA е най-малко 1200 литра атмосферен въздух,
а общият капацитет на вместимост за резервен
атмосферен въздух на кораба не надхвърля 4800
литра атмосферен въздух.
Всички бутилки за въздух на SCBA са взаимозаменяеми.
11.2 За всеки кислороден апарат се осигурява огнеупорно спасително въже с достатъчна
дължина и здравина, което се прикачва със заключалка към ремъка на апарата или към друг
отделен колан, за да се предотврати отделянето
на кислородния апарат при използването на
спасителното въже.
11.3 Всички нови кораби клас В и съществуващите кораби от клас В с дължина 24 m и
повече и всички нови кораби от класове С и D
с дължина 40 m и повече разполагат на борда
най-малко с две пожарогасителни екипировки.
11.3.1 В корабите с дължина 60 m и повече,
когато общата дължина на всички пътнически
помещения и всички сервизни помещения на
палубата, на която се намират тези помещения,
е повече от 80 m, или ако има повече от една
такава палуба на палубата, която има най-голяма такава обща дължина, се осигуряват до-
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пълнително две пожарникарски екипировки и
два комплекта лично оборудване за всеки 80 m,
или част от същата обща дължина.
В кораби, превозващи повече от 36 пътници,
се осигуряват две допълнителни пожарникарски
екипировки за всяка основна вертикална зона, с
изключение на затворените помещения на стълбищата, които съставляват обособени основни
вертикални зони, и на основните вертикални
зони с ограничена дължина при носа и кърмата, които не включват машинни отделения или
главни камбузи.
11.3.2 В кораби с дължина 40 m, но по-малка от 60 m, се осигуряват две пожарникарски
екипировки.
11.3.3 В новите кораби от клас В и съществуващите кораби от клас В с дължина 24 m и
повече, но по-малка от 40 m, също се осигуряват
две пожарникарски екипировки, но само с един
агрегат за презареж дане на самостоятелния
кислороден апарат със сгъстен въздух.
11.4 В новите и съществуващите кораби клас В
с дължина, по-малка от 24 m, и в новите кораби
от класове В и D с дължина, по-малка от 40 m,
не се осигурява пожарникарска екипировка.
11.5 Пожарникарските екипировки или комплектите за персонално оборудване се съхраняват така, че да бъдат леснодостъпни и готови
за използване, а когато са налице повече от
една пожарникарска екипировка или комплект
за персонално оборудване, те се съхраняват на
отдалечени места едни от други. Най-малко
една пожарникарска екипировка и един комплект персонално оборудване е налице на всяко
такова място.
11.6 Когато Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ счита, че разпоредбите за превоза в тази точка са неразумни и/или технически
неприемливи на борда на кораба, такъв кораб
може да бъде освободен от едно или повече
изисквания на тази точка.
12. Разни (правило 18)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
12.1 Когато през отделения клас А се пробиват отвори за електрически кабели, тръби,
шахти, канали и т. н. или за трегери, подпорни
греди или други конструкционни елементи, се
вземат мерки за гарантиране на противопожарната устойчивост, доколкото това е възможно
и необходимо.
За корабите, построени на или след 1 януари
2003 г., където в отделенията клас А се пробиват
отвори, те се изпитват в съответствие с Кодекса
за методите за изпитване на температурата на
възпламеняване, за да се гарантира, че противопожарната устойчивост на отделенията не е
нарушена.
В случай на вентилационни канали се прилагат правила II-2/Б/9.2.2б и II-2/Б/9.3.
Когато обаче отворът за тръбата е изграден
от стомана или друг еквивалентен материал с
минимална дебелина 3 mm и минимална дължина от 900 mm (препоръчително 450 mm от всяка
страна на отделението) и липсват отвори, не е
необходимо да се провеждат изпитвания.
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Такива отвори се изолират според нуждите,
като изолацията се продължава до равнището
на отделението.
12.2 Когато през отделения клас В се пробиват отвори за електрически кабели, тръби,
шахти, канали и т. н. или за инсталиране на
вентилационни терминали, осветление и други
подобни устройства, се вземат мерки за гарантиране противопожарната устойчивост, доколкото
това е възможно и необходимо. За корабите,
построени на или след 1 януари 2003 г., се пробиват отвори в отделенията, за да се гарантира
противопожарната им устойчивост.
Тръбите, които преминават през отделенията
клас В и които не са изработени от стомана или
мед, се предпазват със:
12.2.1 огнеупорно устройство за пробиване на
отделението, степента на устойчивост на което
е съвместима с устойчивостта на пробитото
отделение, както и на вида на използваната
тръба; или
12.2.2 стоманен ръкав с минимална дебелина
от 1,8 mm и минимална дължина от 900 mm за
тръби с диаметър 150 mm или повече, и минимална дължина от 600 mm за тръби с диаметър,
по-малък от 150 mm (препоръчително разпределена по равно от всяка страна на отделението).
Тръбата се свързва към краищата на ръкава
посредством фланци или съединители, като
просветът между ръкава и тръбата не надвишава
2,5 mm, или просветът между тръбата и ръкава
се уплътнява посредством незапалим или друг
подходящ материал.
12.3 Материалите за изработване на тръбите,
преминаващи през отделенията клас А или В, са
одобрени, като се взема предвид температурата,
на която тези помещения устояват.
В корабите, построени на или след 1 януари
2003 г., неизолираните метални тръби, преминаващи през отделенията клас А или В, са изработени от материали с точка на топене, по-висока
от 950 °С за отделенията клас „А-0“ и 850 °С за
отделенията клас „В-0“.
12.4 Тръбите, предназначени за пренос на
гориво или други запалителни течности през
жилищни помещения, сервизни помещения или
контролни пунктове, се изработват от подходящ
материал и конструкция, които отчитат опасността от пожар.
12.5 Материали, които са неефективни при
висока температура, не се използват в конструкцията на шпигатите извън борда, санитарни
отделителни системи и дру ги изп ускателни
отвори в близост до водолинията и когато при
повреда на материала в резултат на пожар може
да възникне опасност от наводняване.
12.6 Електрическите радиатори, ако има такива на борда, се инсталират на място и са така
сглобени, че да се намали до минимум опасността
от пожари. Не се инсталират радиатори, чиято
нагряваща част да може да предизвика нагряване
или пожар при допир с дрехи, пердета или други
подобни материали.
12.7 Всички контейнери за отпадни вещества
са изработени от незапалими материали и на
страните и по дъната им няма отвори.
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12.8 В помещени ята, където е възможно
проникване на маслени продукти, изолационната повърхност е защитена срещу горива и
горивни пари.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ А, B, C И D: В
помещенията, в които съществува риск от разливи и изпарения на гориво, например в машинни
помещения от категория А, повърхността на изолационния материал е непромокаема за гориво
или горивни изпарения. Когато обшивката е от
неперфорирана стоманена повърхност или други
незапалими материали (без алуминий) и тя представлява най-крайната физическа повърхност,
това покритие може да е свързано посредством
спойки, нитове и т. н.
12.9 Шкафовете за съхраняване на бои и
шкафовете за съхраняване на запалителни течности са защитени с одобрени противопожарни
средства, даващи възможност на екипажа да гаси
пожара, без да влиза в тези помещения.
В новите кораби, построени на и след 1 януари 2003 г.:
12.9.1 Шкафовете за съхраняване на бои се
защитават с една от следните системи:
12.9.1.1 система с въглероден двуокис, предназначена да осигурява максимален обем атмосферен въздух, равен на 40 % от брутния обем на
защитаваното пространство;
12.9.1.2 система със сух прах, проектирана за
осигуряване на най-малко 0,5 kg прах/m 3;
12.9.1.3 дъждовална или водопръскаща система, проектирана за 5 l/m 2 в минута. Водо
пръскащите системи могат да са свързани към
противопожарните тръбопроводи на кораба; или
12.9.1.4 система, осигуряваща еквивалентна
защита според изискванията на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
Във всички случаи системата може винаги
да се управлява от място извън защитеното
пространство.
12.9.2 Шкафовете за съхраняване на запалителни течности се защитават с подходящи пожарогасителни средства, одобрени от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
12.9.3 За складовете, които заемат площ от
4 m 2 на палубата, но не дават достъп до жилищните помещения, вместо стационарна система се
допуска да се използва преносим пожарогасител
с въглероден двуокис с минимален капацитет за
свободен газ, равен на 40 % от общия обем на
помещението.
В склада има изпускателен отвор за работата
на пожарогасителя, без той да се внася в защитената зона. Съответният преносим пожарогасител се съхранява непосредствено до отвора.
Алтернативно може да се осигури връзка към
отвора или шланга за водата от противопожарния тръбопровод.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ А, В, С И D И
СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В:
12.10 Фритюрници и уреди за варене и печене:
Когато фритюрниците и уредите за варене и
печене са инсталирани и се използват в помещения, които са разположени извън основния
камбуз, Изпълнителна агенция „Морска ад-
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министрация“ определя допълнителни мерки
за безопасност по отношение на конкретната
опасност от пожар при използването на такъв
вид съоръжения.
В корабите, построени на или след 1 януари
2003 г., фритюрниците и уредите за варене и печене се инсталират заедно със следните уредби:
12.10.1 автоматична или ръчно управлявана
пожарогасителна система, изпитана спрямо международен стандарт в съответствие със стандарт
ISO 15371:2000 за пожарогасителни системи,
предназначен за защита на фритюрниците в
камбузите;
12.10.2 основен и авариен термостат с предупредителна сигнализация за уведомяване на
дежурния оператор в случай на авария на някой
от термостатите;
12.10.3 система за автоматично изключване
на електрозахранването при активиране на пожарогасителната система;
12.10.4 сигнализация при активирането на
пожарогасителната система в камбуза, където
е инсталирано оборудването; и
12.10.5 командни лостове за ръчно задействане
на пожарогасителната система, които са ясно
обозначени, така че екипажът да може лесно
да ги използва.
Фритюрниците на корабите, построени преди
1 януари 2003 г., отговарят на изискванията на
настоящата точка.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ А, B, C И D:
12.11 Топли връзки:
При прилагане на противопожарните мерки
се предприемат стъпки от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ за предотвратяване
на трансфера на топлина през топлите връзки,
т. е. между палубите и вертикалните прегради.
При стоманени и алуминиеви конструкции
на корабите, построени на или след 1 януари
2003 г., изолацията на палубите или вертикалните прегради преминава зад прехода, точката
на пресичане или крайната точка за разстояние най-малко 450 mm. Когато помещението е
отделено посредством палуба или вертикална
преграда от категория клас А, с изолации с различни качества, изолацията с по-високо качество
продължава на палубата или подпорната стена
с изолацията с по-ниско качество на разстояние
най-малко 450 mm.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ А, В, С И D И
СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В:
12.12 Контейнери за газ под налягане:
Всички преносими контейнери за газове под
налягане, втечнени газове или които са извлечени под налягане и които могат да предизвикат
пожар, след използване незабавно се изнасят на
подходящо място над горната палуба, от което
има директен достъп до откритата палуба.
13. Противопожарни планове (правило 20)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
13.1 Във всички кораби има постоянно изложени общи организационни планове за офицерите на кораба, които го управляват, като ясно
се показват пунктовете за управление за всяка
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палуба, различните противопожарни сектори,
разположени в отделение клас А, за секторите,
включени в клас В, заедно с информация за системите за детектори за пожар и противопожарната
аварийна сигнализация, дъждовалната система,
средствата за потушаване на огъня, средствата
за достъп до различните отделения, палуби и
т. н., и вентилационната система, включваща
информация за пунктовете за управление на
вентилаторите, местоположението на клапаните и
идентификационните номера на вентилационните
витла, обслужващи всеки сектор. Алтернативно
горепосочените данни могат да се представят в
брошура, екземпляр от която се предоставя на
всеки офицер, а един екземпляр остава на разположение по всяко време на достъпно място на
борда. Плановете и книжките се актуализират,
като всички изменения се записват в тях възможно най-скоро. Описанието в тези планове и
книжки е на официалния език на държавата на
знамето. Когато този език не е английски, нито
френски, се включва превод на един от тези езици.
В случай че корабът извършва вътрешни превози
в друга държава членка, се включва превод на
официалния език на държавата на знамето, ако
той не е нито английски, нито френски.
На новите кораби класове В, С и D, построени
на или след 1 януари 2003 г., информацията, която
се предоставя във връзка с противопожарните
планове, брошурите и графичните знаци, които
се използват в противопожарните планове, отговарят на изискванията на резолюции А.756(18)
и А.952(23) на ИМО.
13.2 На борда на всички кораби с дължина
24 м и повече постоянно се съхранява копие от
екземпляр на противопожарните планове или
книжката, съдържаща такива планове, на ясно
отбелязано водонепропускливо затворено място
извън откритата палуба, в помощ на наземните
пожарникари.
14. Оперативна готовност и поддръжка
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
14.1 Общи изисквания
По всяко време на експлоатация на кораба
системите за противопожарна защита и огнеборните системи и устройства се поддържат в
оперативна готовност.
Даден кораб се счита, че не е в експлоатация, когато:
14.1.1 се ремонтира или е разглобен (или е на
котва, или на пристан), или е въведен в сух док;
14.1.2 собственикът или представител на
собственика е обявил, че не е в експлоатация; и
14.1.3 няма пътници на борда.
Следните системи за противопожарна защита
се поддържат в добро състояние, което да гарантира необходимото им изпълнение в случай
на пожар:
14.1.1.1 Оперативна готовност
14.1.1.1.1 за противопожарна защита на конструкцията, включително противопожарна устойчивост на отделенията и защита на отворите
и достъпите в тези отделения;
14.1.1.1.2 на системите за детектори за пожар
и противопожарната аварийна сигнализация; и
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14.1.1.1.3 на средствата за аварийно-спасителните системи и устройства.
Огнеборните системи и устройства се поддържат в добро експлоатационно състояние и на
разположение за незабавно ползване. Преносимите пожарогасители, които са били изпразнени,
незабавно се презареждат или подменят с други
еквивалентни съоръжения.
14.1.1.2 Поддръжка, изпитване и инспектиране
Поддръжката, изпитването и инспектирането
се извършват в съответствие с насоките в циркуляр MSC/Circ.850 на ИМО и по начин, който
гарантира надеждността на пожарогасителните
системи и устройства. На борда на кораба винаги
има план за поддръжка, когато се изисква от
Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
Планът за поддръжка включва най-малко
следните системи за противопожарна защита и
огнеборни системи и устройства, ако има инсталирани такива:
14.1.1.2.1 п ро т ивопожарни т ръбоп роводи,
противопожарни помпи и хидранти, заедно с
шланговете и накрайниците;
14.1.1.2.2 стационарни системи за детектори за
пожар и противопожарна аварийна сигнализация;
14.1.1.2.3 стационарни пожарогасителни системи и други пожарогасителни устройства;
14.1.1.2.4 автоматични дъждовални системи,
системи за детектори за пожар и противопожарна
аварийна сигнализация;
14.1.1.2.5 вентилационни системи, включително регулаторните системи при пожар и дим,
вентилаторите и техните командни лостове;
14.1.1.2.6 аварийно затваряне на горивното
захранване;
14.1.1.2.7 огнеу порни врати, вк лючително
командните им лостове;
14.1.1.2.8 сигнални системи за обща тревога;
14.1.1.2.9 кислородни апарати при спешни
случаи за евакуация;
14.1.1.2.10 преносими пожарогасители заедно
с резервни заряди; и
14.1.1.2.11 пожарникарски екипировки.
Програмата за поддръжката може да е компютризирана.
14.2 Допълнителни изисквания
При новите кораби от класове В, С и D,
построени на или след 1 януари 2003 г., превозващи повече от 36 пътници, в допълнение към
плановете за поддръжка, описани в точка 1.2,
се изготвя и план за техническо обслужване на
ниско разположените системи за осветление и
високоговорителната уредба.
15. Инструкции, бордова подготовка и противопожарни тренировки
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
15.1 Инструкции, задължения и организация
15.1.1 Членовете на екипажа се инструктират
за противопожарната безопасност на борда на
кораба.
15.1.2 Членовете на екипажа се инструктират
за задълженията си на борда на кораба.
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15.1.3 Организират се екипи за потушаване
на пожари. Тези екипи са в състояние да изпълняват задълженията си по всяко време на
експлоатация на кораба.
15.2 Бордово обучение и противопожарни
тренировки
15.2.1 Членовете на екипажа се запознават с
устройството на кораба и с разположението и
експлоатацията на противопожарните системи и
устройства, които може да се наложи да използват.
15.2.2 Обучението за използването на спасителни кислородни апарати се счита за част от
бордовата подготовка.
15.2.3 Периодично се оценяват действията на
определените членове на екипажа за оказване
на противопожарна защита, като се провеждат
бордово обучение и тренировки за определяне
на зоните, които се нуждаят от подобряване с
цел поддържане на противопожарните умения и
гарантиране на готовността на противопожарната
организация.
15.2.4 Бордовата подготовка за използване
на пожарогасителните системи и устройства се
планира и провежда в съответствие с разпоредбите на Правило III/19.4.1 на SOLAS от 1974 г.,
както е изменена.
15.2.5 Противопожарните тренировки се провеждат и отчитат в съответствие с разпоредбите
на правила III/19.3.4, III/19.5 и III/30 на SOLAS
от 1974 г., както е изменена.
15.3 Наръчници за подготовка
По един наръчник за подготовка се осигурява
във всяка столова на екипажа, общите помещения
или във всяка каюта на екипажа. Наръчникът
за подготовка се изготвя на работния език на
кораба. Наръчникът за подготовка, който може
да се състои от няколко тома, съдържа инструкциите и информацията, които се изискват по
настоящата точка, изразени с лесноразбираеми
средства, и където е възможно, с илюстрации.
Всяка част от тази информация може да се
предостави с аудиовизуални средства вместо
писмения наръчник. Наръчникът за подготовка
дава подробни описания на:
15.3.1 общата противопожарна практика за
безопасност и предпазните мерки относно тютюнопушене, опасност от повреди в електрическата
инсталация и други подобни бордови рискове;
15.3.2 общи инструкции за противопожарни
дейности и процедури, включително процедурите
за пожароизвестяване и използването на пунктове
за ръчни противопожарни кранове;
15.3.3 значения на сигнализациите на кораба;
15.3.4 експлоатация и употреба на противопожарните системи и устройства;
15.3.5 задействане и употреба на огнеупорните врати;
15.3.6 задействане и употреба на димоходни
клапи за пожар и дим; и
15.3.7 спасителни аварийни системи и устройства.
15.4 Противопожарни планове
Противопожарните планове отговарят на
изискванията на Глава II-2/A/13.
16. Операции
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В:
16.1 На борда се осигуряват работни наръчници с информация и инструкции за правилната
експлоатация на кораба и багажа по отношение
на противопожарната безопасност.
16.2 Задължителният работен наръчник за
противопожарна безопасност съдържа необходимата информация за експлоатацията на кораба
и за обработката на товара по отношение на
пожарната безопасност. Наръчникът съдържа
информация за задълженията на екипажа за
общата противопожарна безопасност на кораба
при операции на товарене и разтоварване и по
време на плаване. За корабите, които превозват
опасни стоки, наръчникът за пожарна безопасност
съдържа препратка към съответните противопожарни и аварийни инструкции за обработката
на товари в Международния кодекс за превоз
на опасни стоки по море.
16.3 Работният наръчник за пожарна безопасност се изготвя на работния език на кораба.
16.4 Работният наръчник за пожарна безопасност може да се съчетае с наръчника за
подготовка, който се изисква съгласно Глава
II-2/А/15.3.

Ч АСТ Б
ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
1. Конструкция (правило 23)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
1.1 Корпусът на кораба, надстройките, структурните вертикални прегради, палубите и покритите палуби се изграждат от стомана или
друг еквивалентен материал. За прилагането на
определението за стомана или друг еквивалентен
материал, дадено в Глава II-2/А/2.7, „допустимо
изпитване на огън“ отговаря на стандартите за
цялост и изолация, съдържащи се в таблиците на
Глава II-2/Б/4 и 5. Например, когато отделения,
като палубите или страните или краищата на
покритите палуби, имат разрешение за противопожарна цялост „B-0“, допустимото изпитване
на огън е половин час.
1.2 Следното обаче се прилага, когато някоя
част от конструкцията съдържа алуминиева смес:
1.2.1 Изолацията на компонентите, изработени
от алуминиева сплав за отделенията от клас А
или В, с изключение на конструкциите, които
не носят товар, не допуска температурата във
вътрешността на конструкцията да превишава
200°С над температурата на околната среда по
всяко време на допустимото излагане на огън
по време на стандартното изпитване за противопожарна устойчивост.
1.2.2 Специално внимание се обръща на
изолацията на компонентите, изработени от
алуминиева сплав, при колоните, подпорите и
други структурни елементи, които са необходими
да поддържат местата за съхраняване, спускане
и качване в спасителните лодки и спасителните
салове, както и отделенията от клас А и В, с
оглед гарантиране, че:
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1.2.2.1 за тези под държащи елементи на
пространствата със спасителни лодки и спасителни салове и на отделенията от класове А и
В изискването за температурното увеличение,
определено в точка 1.2.1, се прилага в края на
един час; и
1.2.2.2 за елементите, необходими да поддържат отделенията от класове В, изискването за
температурното увеличение, определено в точка
1.2.1, се прилага след половин час.
1.2.3 Сводовете и рамките на машинните
отделения от категория А са със стоманена
конструкция с подходяща изолация, а отворите
в тях, ако има такива, са така разположени и
защитени, че да предотвратят разпространяването на пожар.
2. Главни вертикални и хоризонтални зони
(правило 24)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
2.1.1 В корабите, които превозват повече от
36 пътници, корпусът, надстройката и покритите
палуби се подразделят на основни вертикални
зони от отделения от клас А-60.
Стъпалата и нишите се свеждат до минимум,
но когато са необходими, те също са отделения
от клас А-60.
При открити палуби, санитарни или други
подобни помещения или резервоари, включително
горивни резервоари, празните пространства или
спомагателните машинни отделения с малък или
никакъв риск от пожар, които са разположени
от едната страна на отделението, или когато
горивните резервоари са разположени от двете
страни на отделението, прилаганият стандарт
може да се сведе до клас А-0.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
2.1.2 За новите кораби класове В, С и D, превозващи не повече от 36 пътници, и за съществуващите кораби клас В, превозващи повече от
36 пътници, корпусът, надстройката и покритите
палуби, по отношение на жилищните и сервизни
помещения, се подразделят на главни вертикални
зони на отделения от клас А. Тези отделения
имат степен на изолация, която отговаря на
посочените в таблицата на точка 5.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
2.2 Доколкото е възможно, вертикалните
прегради, които съставляват параметрите на
главните вертикални зони над горната палуба, се
изграждат в линия с непроницаемите отделения,
непосредствено под горната палуба. Дължината
и ширината на главните вертикални зони могат да бъдат продължени с общо до 48 m, за да
може краищата на главните вертикални зони
да съвпаднат към отделенията с защитени от
атмосферни влияния вертикални прегради, или
с цел да се подсигури голямо общо пространство, което да се простира по цялата дължина
на главната вертикална зона, при условие че
общата площ на главната вертикална зона е не
повече от 1600 m 2 за всяка палуба. Дължината
и широчината на главната вертикална зона е
максималното разстояние между най-отдалечените точки на вертикалните прегради, които я
обграждат.

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН

ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НОВИТЕ КОРАБИ КЛАСОВЕ В,
С И D И СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ КЛАС В:
2.3 Тези вертикални прегради се простират
от палуба до палуба и до корпуса или до други
граници.
2.4 Когато дадена главна вертикална зона е
подразделена от хоризонтални отделения клас А
на хоризонтални зони с цел създаване на подходяща бариера между зоните на кораба със и без
дъждовални зони, отделенията се продължават
от прилежащите главни вертикални прегради до
границите на корпуса или външните граници на
кораба и се изолират в съответствие с изискванията за противопожарна изолация и цялост на
таблица 4.2 за нови кораби, превозващи повече
от 36 пътници, и съществуващите кораби клас
В, превозващи повече от 36 пътници.
2.5.1 На корабите за специални цели, като
автомобилните и железопътни фериботи, където
разполагането на главни вертикални подпорни
зони не отговаря на предназначението на кораба, се осигурява еквивалентна защита, като се
раздели пространството на хоризонтални зони.
2.5.2 На кораби със специална категория
помещения обаче, всяко такова помещение отговаря на приложимите изисквания на правило
II-2/Б/14, а доколкото такова съответствие е
несъвместимо със съблюдаването на другите
разпоредби на настоящата част, преобладаващи
са изискванията на Глава II-2/Б/14.
3. Вертикални прегради в основната вертикална зона (правило 25)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПРЕВОЗВАЩИ ПОВЕЧЕ ОТ 36 ПЪТНИЦИ:
3.1.1 В новите кораби, превозващи повече от
36 пътници, за всички вертикални прегради, за
които не се изискват отделения от категория
клас А, се осигуряват най-малко отделения от
категория клас В или С в съответствие с изискванията на таблиците на точка 4. Облицовките
на всички такива отделения могат да бъдат изработени от запалим материал, който отговаря
на изискванията на Глава II-2/Б/11.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D, ПРЕВОЗВАЩИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 36 ПЪТНИЦИ, И
СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В, ПРЕВОЗВАЩИ ПОВЕЧЕ ОТ 36 ПЪТНИЦИ:
3.1.2 В новите кораби, превозващи не повече
от 36 пътници, и в съществуващите кораби клас
В, превозващи повече от 36 пътници, всички
вертикални прегради в жилищните и в сервизните помещения, за които не се изискват да се
осигуряват отделения от категория клас А, се
осигуряват най-малко отделения от клас В или
С в съответствие с таблиците на Глава II-2/Б/5.
Облицовките на всички такива отделения
могат да бъдат изработени от запалим материал,
който отговаря на изискванията на точка 11.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
3.2 За новите кораби класове В, С и D, превозващи не повече от 36 пътници, и за съществуващите кораби клас В, превозващи повече
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от 36 пътници, всички вертикални прегради
на коридори и стени, за които не се изисква да
бъдат отделение от категория клас А, са клас
В и се разпростират от палуба до палуба, с изключение, когато:
3.2.1 продължаващите тавани или облицовки клас В са разположени от двете страни на
подпорната стена, частта на подпорната стена
отвъд продължаващия таван или облицовка е
изградена от материал, който по плътност и
състав е приемлив по отношение конструкцията на категория клас B, но за който се изисква
да отговаря на изискванията на стандартите за
цялост на клас B, само доколкото това е основателно и необходимо;
3.2.2 при корабите, защитени с автоматична
дъждовална система в съответствие с изискванията на Глава II-2/А/8, вертикалните прегради
на коридорите, изградени с материали клас B,
могат да свършват в тавана на коридора, при
условие че таванът е изграден от материал,
който по плътност и състав е приемлив по отношение на конструкцията на отделенията от
категория клас B.
Независимо от изискванията на Глава II-2/Б/4
и 5 тези вертикални прегради и тавани отговарят
на стандартите за цялост на клас B, единствено
доколкото това е основателно и необходимо.
Всички врати и каси в тези вертикални прегради са изработени от незапалими материали
и са изградени по начин, при който осигуряват
необходимата противопожарна устойчивост.
3.3 Всички отделения, които отговарят на
изискванията за клас B, с изключение на коридорните вертикални прегради по точка 3.2,
продължават от палуба до палуба и до корпуса
или до други граници, освен ако продължаващите тавани и облицовки клас B, разположени
от двете страни на вертикалните прегради, имат
най-малко същата противопожарна устойчивост,
както тази на подпорната стена, в който случай
подпорната стена може да свършва при продължаващия таван и облицовка.
4. Противопожарна цялост на вертикалните
прегради и палубите в новите кораби, превозващи
повече от 36 пътници (правило 26)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
4.1 В допълнение на специфичните разпоредби
за противопожарната цялост на вертикалните
прегради и палуби, съдържащи се другаде в
настоящата част, минималната противопожарна
цялост на всички вертикални прегради и палуби
се съдържа в таблици 4.1 и 4.2.
4.2 Долупосочените изисквания уреждат прилагането на таблиците:
4.2.1 Таблица 4.1 се прилага по отношение на
вертикалните прегради, които не граничат нито
с главните вертикални зони, нито с главните
хоризонтални зони.
Таблица 4.2 се прилага по отношение на палубите, които не съставляват стъпала в главните
вертикални зони и не граничат с хоризонталните
зони.
4.2.2 За определяне на съответните стандарти
за противопожарна цялост, които се прилагат по
отношение на границите между прилежащите
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помещения, тези помещения се класифицират в
зависимост от тяхната противопожарна безопасност в категории (1) – (14) по-долу. Когато съдържанието и използването на дадено помещение са
такива, че е налице съмнение относно неговата
класификация за целите на тази точка, то се
счита за помещение от категория с най-строги
изисквания към граничещите страни. Наименованието на всяка категория е предназначено
да бъде по-скоро характеризиращо, отколкото
ограничително. Числото в скоби, предхождащо
всяка категория, обозначава приложимата колона
или ред в таблиците.
(1) Пунктове за управление:
– помещения, които съдържат аварийни източници на енергия и за осветление,
– кабина на щурвала и стая с морски карти,
– помещения за радиооборудването на кораба,
– пожарогасителни помещения, помещения за
управление на пожара и станции за откриване
на пожар,
– помещения за управление на двигателния
механизъм, когато са разположени извън машинното помещение,
– помещения за централизирано противопожарно аварийно оборудване,
– помещения за централизирана аварийна
общокорабна високоговорителна уредба и оборудване.
(2) Стълбища:
– вътрешни стълбища, асансьори и ескалатори (различни от тези, намиращи се изцяло в
машинните отделения) за пътниците и екипажа,
и приспособленията към тях,
– в тази връзка стълбище, което е закрито
само на едно ниво, се счита, че съставлява част
от помещението, от което не е отделено посредством огнеупорна врата.
(3) Коридори:
– коридори за пътниците и екипажа.
(4) Станции за евакуация и външни спасителни изходи:
– пространство за съхраняване на спасителния съд,
– открити палубни пространства и закрити
фоайета, които съставляват част от пунктовете за качване във и спускане на спасителните
лодки и салове,
– сборни пунктове, вътрешни и външни,
– външни стълбища и открити палуби, използвани за спасителни изходи,
– страната на кораба откъм водолинията при
най-лекото натоварено състояние на плаване,
страните на надстройката и покритата палуба,
разположени отдолу и в близост до зоните на
спасителните салове и евакуационните пързалки.
(5) Открити палуби:
– открити палубни пространства и закрити
фоайета отстрани на пунктовете за качване във
и за спускане на спасителните лодки и салове,
– открити пространства (пространството извън надстройката и покритата палуба).
(6) Жилищни помещения с незначителна
опасност от пожар:
– каюти, в които има мебели и обзавеждане
с ограничена опасност от пожар,
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– канцеларии и диспансери, съдържащи мебели и обзавеждане с ограничена опасност от
пожар,
– обществени помещения, съдържащи мебели
и обзавеждане с ограничена опасност от пожар
и с палубна площ, по-малка от 50 m 2 .
(7) Жилищни помещения със средна опасност
от пожар:
– помещенията от категория (6) по-горе, но
с мебели и обзавеждане с опасност от пожар,
различна от ограничената опасност от запалване,
– обществени помещения с мебели и обзавеждане с ограничена опасност от пожар и с
палубна площ от 50 m 2 или повече,
– изолирани шкафове и ма лк и ск ла дови
помещения в жилищните помещения с площ,
по-малка от 4 m 2 (в които не се съхраняват запалителни течности),
– магазини,
– зали за прожектиране и съхраняване на
филми,
– диетични кухни (в които няма открит огън),
– складове с почистващи препарати (в които
не се съхраняват запалителни течности),
– лаборатории (в които не се съхраняват
запалителни течности),
– аптеки,
– малки сушилни помещения (които заемат
4 m 2 палубна площ или по-малко),
– багажни отделения за ценности,
– сервизни помещения.
(8) Жилищни помещения с висока опасност
от пожар:
– обществени помещения с мебели и обзавеждане, различни от тези с ограничена опасност от
запалване и с палубна площ от 50 m 2 или повече,
– фризьорски салони и салони за красота.
(9) Санитарни и други подобни помещения:
– комунално-санитарни помещения, душове,
бани, килери и т. н.,
– малки перални помещения,
– закрити плувни басейни,
– обособени килери без кухненски прибори
в жилищните помещения,
– жилищните санитарни площи се считат за
част от пространството, в което са разположени.
(10) Резервоари, празни помещения и спомагателни машинни отделения с малка или никаква
опасност от пожар:
– резервоари за вода, които съставляват част
от конструкцията на кораба,
– празни пространства и шлюзове,
– спомагателни машинни отделения, които не
съдържат механизми, които използват системи
за смазване под налягане и където е забранено
съхраняването на запалителни вещества, като:
– вентилационни и помещения с климатични инсталации; помещения за брашпил, рулево
устройство, стабилизиращо оборудване, електродвигател, електроразпределители и напълно
електрическо оборудване, различно от маслени
електрически трансформатори (над 10 kVA);
шахти и тръбопроводи; помпени и хладилни
помещения (без поддържане или използване на
запалителни течности),
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– закрити канали, обслужващи горепосочените помещения,
– други закрити канали, като каналите за
тръби и кабели.
(11) Спомагателни машинни отделения, товарни помещения и други горивни резервоари и
подобни помещения с ниска опасност от пожар:
– нефтени резервоари на танкер;
– товарни помещения, вентилационни тръбопроводи и люкове,
– хладилни камери,
– горивни резервоари (когато са инсталирани
в отделно помещение без двигател),
– шахти и тръбопроводи за съхраняване на
запалими материали,
– спомагателни машинни отделения както
тези в категория (10), които съдържат механизъм
със смазочна система под налягане или в които е
разрешено съхранението на запалими материали,
– станции за зареждане с гориво,
– помещения, съдържащи електрически трансформатори, зареждани с гориво (над 10 kVA),
– помещения, съдържащи малки двигатели с
вътрешно горене с производствена мощност до
110 kW за задвижване на генератори, пръскачки,
дренчери или пожарогасителни помпи, помпи
за трюма и т. н.,
– закрити канали, обслужващи горепосочените помещения.
(12) Машинни отделения и главни камбузи:
– главни двигателни машинни отделения (различни от помещенията с електрически двигател)
и нагревателни помещения,
– спомагателни машинни отделения, различни
от тези в категории (10) и (11), които съдържат
двигател с вътрешно горене или други горивни,
нагревателни или помпени отделения,
– главни камбузи и помощни помещения,
– канали и каси на посочените по-горе помещения.
(13) Ск ла дови помещени я, рабо т и лниц и,
килери и т. н.:
– главни килери, които не са допълнение
към камбузите,
– основни перални помещения,
– големи сушилни помещения (с площ от
повече от 4 m 2),
– смесени хранилища,
– пощенски и багажни помещения,
– помещения за отпадъци,
– работилници (които не са част от машинните отделения, камбузите и т. н.),
– хранилища и складове с площ, по-голяма от
4 m 2 , различни от помещенията, които са предназначени за съхранение на запалими течности.
(14) Други помещения, в които се съхраняват
запалими течности:
– помещения с бои,
– складови помещения за запалими течности
(включително оцветители, медикаменти и др.),
– лаборатории (в които се съхраняват запалими течности).
4.2.3 Когато е посочена една стойност за
противопожарната цялост на границата между
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две помещения, тази стойност е приложима във
всички случаи.
4.2.4 Няма специални изисквания към материала или целостта на границите, където в
таблицата има само тире.
4.2.5 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ определя по отношение на категория
(5) помещенията, където стойности на изолацията в таблица 4.1 са приложими за краищата на
покритите палуби и надстройките и дали стойности на изолацията в таблица 4.2 се прилагат
по отношение на откритите палуби. В никакъв
случай изискванията от категория (5) на таблица
4.1 или 4.2 не изискват затваряне на помещенията, когато Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ счита, че не е необходимо да
бъдат затворени.
4.3 Продължаващите тавани или облицовки клас B заедно със съответните палуби или
вертикални прегради могат да се приемат, че
допринасят, изцяло или частично, за необходимата изолация и целостта на дадено отделение.
4.4 При одобряване на подробностите на структурната противопожарна защита Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ отчита опасността от пренасяне на топлината при връзките
и крайните точки на необходимите термални
ограничители.
Забележки към таблици 4.1 и 4.2
Таблица 4.1
Вертикални прегради, които не преграждат
нито основни вертикални зони, нито хоризонтални зони
Помещения | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
Пунктове за управление | (1) | B-0 [5] | A-0
| A-0 | A-0 | A-0 | A-60 | A-60 | A-60 | A-0 |
A-0 | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 |
Стълбища | (2) | | A-0 [5] | A-0 | A-0 | A-0
| A-0 | A-15 | A-15 | A-0 [7] | A-0 | A-15 | A-30
| A-15 | A-30 |
Коридори | (3) | | | B-15 | A-60 | A-0 | B-15
| B-15 | B-15 | B-15 | A-0 | A-15 | A-30 | A-0
| A-30 |
Евакуационни станции и външни аварийни
изходи | (4) | | | | | A-0 | A [8]-60 [6] | A [8]-60
[6] | A [8]-60 [6] | A-0 [8] | A-0 | A-60 [6] | A-60
[6] | A-60 [6] | A-60 [6] |
Открити палубни пространства | (5) | | | |
| – | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 |
A-0 | A-0 |
Жилищни помещения с ниска опасност от
пожар | (6) | | | | | | B-0 | B-0 | B-0 | C | A-0
| A-0 | A-30 | A-0 | A-30 |
Жилищни помещения със средна опасност
от пожар | (7) | | | | | | | B-0 | B-0 | C | A-0
| A-15 | A-60 | A-15 | A-60 |
Жилищни помещения с висока опасност от
пожар | (8) | | | | | | | | B-0 | C | A-0 | A-30
| A-60 | A-15 | A-60 |
Санитарни и други подобни помещения | (9) |
| | | | | | | | C | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 |
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Резервоари, празни помещения и отделения
за допълнителни двигатели с минимална или
никаква опасност от пожар | (10) | | | | | | |
| | | A-0 [5] | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 |
Спомагателни машинни отделения, багажни
отделения, товари и др. горивни резервоари и
др. подобни помещения със средна опасност от
пожар | (11) | | | | | | | | | | | A-0 [5] | A-0
| A-0 | A-15 |
Машинни отделения и главни камбузи | (12)
| | | | | | | | | | | | A-0 [5] | A-0 | A-60 |
Складови помещения, работилници, килери и
т. н. | (13) | | | | | | | | | | | | | A-0 [5] | A-0 |
Други помещения, в които се съхраняват
запалителни течности | (14) | | | | | | | | | |
| | | | A-30 |
Таблица 4.2
Палуби, които не съставл яват ст ъпала в
основни вертикални зони, нито заграждат хоризонтални зони
Помещения под  Помещения над | (1) |
(2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
(11) | (12) | (13) | (14) |
Пунктове за управление | (1) | A-30 | A-30 |
A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | A-15 | A-30 | A-0 | A-0
| A-0 | A-60 | A-0 | A-60 |
Стълбища | (2) | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0
| A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-30 | A-0
| A-30 |
Коридори | (3) | A-15 | A-0 | A-0 [5] | A-60 |
A-0 | A-0 | A-15 | A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | A-30
| A-0 | A-30 |
Евакуационни станции и външни аварийни
изходи | (4) | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | – | A-0 |
A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 |
Открити палубни пространства | (5) | A-0
| A-0 | A-0 | A-0 | – | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 |
A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 |
Жилищни помещения с ниска опасност от
пожар | (6) | A-60 | A-15 | A-0 | A-60 | A-0 | A-0
| A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 |
Жилищни помещения със средна опасност
от пожар | (7) | A-60 | A-15 | A-15 | A-60 | A-0
| A-0 | A-15 | A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 |
A-0 | A-0 |
Жилищни помещения с висока опасност от
пожар | (8) | A-60 | A-15 | A-15 | A-60 | A-0
| A-15 | A-15 | A-30 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 |
A-0 | A-0 |
Санитарни и други подобни помещения | (9)
| A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0
| A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 |
Резервоари, празни помещения и отделения
за допълнителни двигатели с минимална или
никаква опасност от пожар | (10) | A-0 | A-0 |
A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 [5]
| A-0 | A-0 | A-0 | A-0 |
Спомагателни машинни отделения, багажни
отделения, товари и др. горивни резервоари и
др. подобни помещения със средна опасност от
пожар | (11) | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | A-0
| A-0 | A-15 | A-30 | A-0 | A-0 | A-0 [5] | A-0
| A-0 | A-30 |
Машинни отделения и главни камбузи | (12)
| A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | A-0 | A-60 | A-60 |
A-60 | A-0 | A-0 | A-30 | A-30 [5] | A-0 | A-60 |
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Складови помещения, работилници, килери
и т. н. | (13) | A-60 | A-30 | A-15 | A-60 | A-0
| A-15 | A-30 | A-30 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 |
A-0 | A-0 |
Други помещения, в които се съхраняват запалителни течности | (14) | A-60 | A-60 | A-60
| A-60 | A-0 | A-30 | A-60 | A-60 | A-0 | A-0 |
A-0 | A-0 | A-0 | A-0 |
5. Противопожарна цялост на вертикалните
прегради и палубите в новите кораби, превозващи
не повече от 36 пътници, и в съществуващите
кораби клас B, превозващи повече от 36 пътници
(правило 27)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПРЕВОЗВАЩИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 36 ПЪТНИЦИ, И
СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B, ПРЕВОЗВАЩИ ПОВЕЧЕ ОТ 36 ПЪТНИЦИ:
5.1 В допълнение към изискванията на специфични разпоредби, отнасящи се до противопожарната безопасност на преградните стени
и палубите, съдържащи се на друго място в
настоящата част, минималната противопожарна
цялост на вертикалните прегради и палубите е
описана в таблици 5.1 и 5.2.
При одобряване на структурната противопожарна защита в новите кораби се отчита опасността от пренос на топлина между топлинните
мостове при пресечните точки и местата, където
преградните термални съоръжения прекъсват.
5.2 Следните изисквания регулират прилагането на таблиците:
5.2.1 Таблици 5.1 и 5.2 се прилагат съответно
по отношение на вертикални прегради и палуби,
които разделят прилежащите помещения.
5.2.2 При определ яне на стан дартите на
съответната противопожарна цялост, които се
прилагат по отношение на разделителните стени
между прилежащите помещения, тези помещения
се класифицират в съответствие с техния риск
от пожар, както е показано в категории (1) – (11)
по-долу. Наименованието на всяка категория е
предназначено да бъде по-скоро характеризиращо, отколкото ограничително. Числото в скоби,
предхождащо всяка категория, обозначава приложимата колона или ред в таблиците.
(1) Пунктове за управление:
– помещения, които съдържат аварийни източници на енергия и за осветление,
– кабина на щурвала и стая с морски карти,
– помещения за радиооборудването на кораба,
– пожарогасителни помещения, помещения за
управление на пожара и станции за откриване
на пожар,
– помещения за управление на двигателния
механизъм, когато са разположени извън машинното помещение,
– помещения за централизирано противопожарно аварийно оборудване.
(2) Коридори:
– коридори и фоайето за пътниците и екипажа.
(3) Жилищни помещения:
– помещенията, определени в Глава II-2/А/2.10,
с изключение на коридорите.
(4) Стълбища:
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– вътрешни стълбища, асансьори и ескалатори (различни от тези, намиращи се изцяло в
машинните отделения) за пътниците и екипажа
и приспособленията към тях,
– във връзка с това стълбище, което е закрито
само на едно равнище, се счита, че съставлява
част от помещението, от което не е отделено
посредством огнеупорна врата.
(5) Сервизни помещения (ниска степен на
опасност от пожар):
– складове или помещения за съхранение, в
които не се съхраняват запалителни течности и
имат площ, по-малка от 4 m 2 , а също и сушилни
и перални.
(6) Машинни отделения от категория А:
– помещен и я т а , оп р еде лен и в Гла ва I I2/А/2.19.1.
(7) Други машинни отделения:
– помещен и я т а , оп р еде лен и в Гла ва I I2/А/2.19.2, с изключение на помещенията от
категория А.
(8) Товарни помещения:
– всички пространства, използвани за превоз
на багаж (включително нефтените резервоари
на танкерите) и вентилационните тръбопроводи и люкове към тези помещения, различни от
специалната категория помещения.
(9) Сервизни помещения (висока степен на
опасност от пожар):
– камбузи, килери, съдържащи уреди за готвене, помещения за бои и лампи, хранилища и
складове с площ от 4 m 2 или повече, помещения
за съхранение на запалителни течности и работилници, различни от тези, които съставляват
част от машинните помещения.
(10) Открити палуби:
– открити палубни пространства и закрити
фоайета без никаква опасност от пожар. Отворени
пространства (пространствата извън надстройката и покритите палуби).
(11) Специална категория пространства:
– пространствата, определени в Глава II2/А/2.18.
5.2.3 При определяне на приложимите стандарти за противопожарна безопасност по отношение на границата между две помещения в
главна вертикална зона или хоризонтална зона,
незащитена от автоматична дъждовална система,
отговаряща на изискванията на Глава II-2/А/8,
или между такива зони, нито една от които не е
така защитена, се използва по-високата от двете
стойности, посочени в таблицата.
5.2.4 При определяне приложимите стандарти
за противопожарна безопасност по отношение на
границата между две помещения в главна вертикална зона или хоризонтална зона, защитена от
автоматична дъждовална система, отговаряща
на изискванията на Глава II-2/А/8, или между
такива зони, и двете от които са така защитена, се използва по-малката от двете стойности,
посочени в таблицата. Когато зона, оборудвана
с дъждовална система, и зона без дъждовална
система граничат в жилищно и обслужващо
помещение, по отношение на отделението между двете зони се прилага по-високата от двете
стойности, посочени в таблицата.
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5.3 Продължаващите тавани или облицовки
клас B заедно със съответните палуби или вертикални прегради могат да се считат, че допринасят изцяло или частично за задължителната
изолация и интегритет на дадено отделение.
5.4 Външните разделителни повърхности по
точка 5.1.1 са изработени от стомана или друг
равностоен материал, който може да се пробива,
за да се монтират прозорци и странични люкове,
при условие че не се изисква тези разделителни
повърхности, разположени някъде другаде в
същата част, да са от клас А. По същия начин
при такива разделителни повърхности, за които
не се изисква да имат клас А, вратите може да
са изработени от материали, одобрени от Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
Забележки към таблици 5.1 и 5.2:
Таблица 5.1
Противопожарна цялост на вертикалните
прегради, отделящи прилежащи помещения
Помещения | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
(7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Пунктове за управление | (1) | A-0 [11] | A-0
| A-60 | A-0 | A-15 | A-60 | A-15 | A-60 | A-60
| [15] | A-60 |
Коридори | (2) | | C [13] | B-0 [13] | A-0 [9] |
B-0 [13] | A-60 | A-0 | A-0 | A-15 | [15] | A-15 |
| | | B-0 [13] | | | | | A-0 [12] | | |
Жилищни помещения | (3) | | | C [13] | A-0
[9] | B-0 [13] | A-60 | A-0 | A-0 | A-15 | [15] |
A-30 |
| | | B-0 [13] | | | | | A-0 [12] | | A-0 [12] |
Стълбища | (4) | | | | A-0 [9] | A-0 [9] | A-60
| A-0 | A-0 | A-15 | [15] | A-15 |
| | | B-0 [13] | B-0 [13] | | | | A-0 [12] | [15] | |
Сервизни помещения (ниска опасност) (неопределена) | (5) | | | | | C [13] | A-60 | A-0 |
A-0 | A-0 | [15] | A-0 |
Машинни отделения категория А | (6) | | |
| | | [15] | A-0 | A-0 | A-60 | [15] | A-60 |
Други машинни отделения | (7) | | | | | |
| A-0 [10] | A-0 | A-0 | [15] | A-0 |
Багажни отделения | (8) | | | | | | | | [15]
| A-0 | [15] | A-0 |
Сервизни помещения (висока опасност) | (9)
| | | | | | | | | A-0 [10] | [15] | A-30 |
Открити палуби | (10) | | | | | | | | | | | A-0 |
Специална категория помещения | (11) | | |
| | | | | | | | A-0 |
Таблица 5.2
Противопожарна цялост на палуби, отделящи
прилежащи помещения
Помещения под  Помещения над | (1) | (2)
| (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Пунктове за управление | (1) | A-0 | A-0 |
A-0 | A-0 | A-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | [15]
| A-30 |
Коридори | (2) | A-0 | [15] | [15] | A-0 | [15]
| A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | [15] | A-0 |
Жилищни помещения | (3) | A-60 | A-0 |
[15] | A-0 | [15] | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | [15]
| A-30 |
| | | | | | | | | | A-0 [12] |
Стълбища | (4) | A-0 | A-0 | A-0 | [15] | A-0
| A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | [15] | A-0 |
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Сервизни помещения (ниска опасност) | (5) |
A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | [15] | A-60 | A-0 | A-0
| A-0 | [15] | A-0 |
Машинни отделения категория А | (6) | A-60
| A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | [15] | A-60 [14] |
A-30 | A-60 | [15] | A-60 |
Други машинни отделения | (7) | A-15 | A-0
| A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | [15] | A-0 | A-0 | [15]
| A-0 |
Багажни отделения | (8) | A-60 | A-0 | A-0 |
A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | [15] | A-0 | [15] | A-0 |
Сервизни помещения (висока опасност) | (9)
| A-60 | A-30 | A-30 | A-30 | A-0 | A-60 | A-0 |
A-0 | A-0 | [15] | A-30 |
| A-0 [12] | A-0 [12] | A-0 [12] | | | | | | | |
Открити палуби | (10) | [15] | [15] | [15] |
[15] | [15] | [15] | [15] | [15] | [15] | – | A-0 |
Специална категория помещения | (11) | A-60
| A-15 | A-30 | A-15 | A-0 | A-30 | A-0 | A-0 |
A-30 | A-0 | A-0 |
| | A-0 [12] | | | | | | | | |
6. Аварийни изходи (правило 28)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
6.1 Стълбищата и подвижните стълби, коридорите и вратите осигуряват лесен достъп
до палубите за качване в спасителните лодки
и салове откъм всички жилищни помещения
и помещенията на екипажа и от обичайните
работни помещения на екипажа, различни от
машинните отделния. По-специално се спазват
следните изисквания:
6.1.1 От всяко непромокаемо отделение или
друго подобно защитено помещение или група
помещения се осигуряват под горната палуба два
аварийни изхода, от които най-малко единият е
независим от непроницаемите врати. По изключение, с оглед естеството и местоположението на
помещенията и броя на хората, които нормално
ги обитават, един от аварийните изходи може и
да не се предвиди.
В такъв случай безопасен преход се осигурява
единствено от един авариен изход.
За корабите, построени на или след 1 януари
2003 г., гореспоменатото изключение може да се
спази единствено за помещенията на екипажа,
в които се влиза само от време на време, като
тогава аварийните изходи са независими от водонепроницаемите врати.
6.1.2 От всяка главна вертикална зона или
друго подобно защитено помещение или група
помещения се осигуряват над горната палуба
най-малко два аварийни изхода, от които наймалко единият осигурява достъп до стълбището,
което представлява вертикален авариен изход.
6.1.3 В случай че дадена радиотелеграфна
станция няма директен достъп до откритата
палуба, се подсигуряват два аварийни изхода
или достъпът с нея, единият от които може да
бъде отвор или прозорец с достатъчна големина,
или чрез някое друго средство.
6.1.4 В съществуващите кораби клас B дължината на коридор или част от коридор, от който
има само един авариен изход, не превишава:
6.1.4.1 5 m в корабите, построени на и след 1
октомври 1994 г.,
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6.1.4.2 13 m в корабите, построени преди
1 октомври 1994 г., превозващи повече от 36
пътници, и
6.1.4.3 7 m в кораби те, пост роени п реди
1 октомври 1994 г., превозващи не повече от 36
пътници.
В новите кораби класове А, B, C и D с дължина 24 mM и повече не се допускат коридори,
отсечки или части от коридори, от които има
само един-единствен авариен изход.
Задънените коридори в сервизните помещения, обслужващи комуналните нужди на кораба,
като горивните пунктове и коридорите, които
се използват за директно запасяване, се допускат, при условие че тези задънени коридори са
отделени от жилищните помещения на екипажа
и са недостъпни от жилищните помещения на
пътниците. Когато част от коридора има дълбочина, не по-голяма от ширината є, тя се счита
за вдлъбнатина или за локално продължение и
такава част се разрешава.
НОВИ КОРА БИ К Л АСОВЕ B, C И D С
ДЪЛЖИНА 24 M И ПОВЕЧЕ, ПОСТРОЕНИ
ПРЕДИ 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
6.1.5 Най-малко един от аварийните изходи
съгласно точки 6.1.1 и 6.1.2 се състои от леснодостъпно затворено стълбище, което осигурява
продължаващо противопожарно убежище от
равнището, на което се намира, до съответните палуби за качване в спасителните лодки и
салове или до най-горната палуба, ако палубата
за качване в спасителните лодки и салове не
достига до съответната главна вертикална зона.
Във втория случай се осигурява директен
достъп до палубата за качване в спасителните
лодки и салове през външни открити стълбища и коридори, които са осигурени с аварийно
осветление, в съответствие с Глава III/5.3, и с
подови повърхности с покритие против хлъзгане.
Разделителните повърхности, разположени срещу
откритите външни стълбища и коридори, които
съставляват част от аварийния изход, са защитени
по начин, при който пожар в такова затворено
помещение от другата страна на разделителната преграда да не възпрепятства евакуацията в
посока към станциите за качване.
Широчината, броят и дължината на аварийните изходи са, както следва:
6.1.5.1 Чистата широчина на стълбищата е не
по-малка от 900 mm, когато държавата членка
счита за уместно и възможно, но в никакъв случай
по-малка от 600 mm. От всяка страна на стълбищата има перила. Минималната чиста широчина
на стълбищата се увеличава с 10 mm за всяко
лице в повече от 90 лица. Максималната чиста
широчина между перилата, където стълбищата
са по-широки от 900 mm, е 1800 mm. Общият
брой хора, които се евакуират по тези стълбища,
се приема, че е две трети от екипажа и всички
пътници в помещенията, които се обслужват
от тези стълбища. Широчината на стълбищата
отговаря най-малко на стандарта, определен в
Резолюция А.757(18) на ИМО.
6.1.5.2 Всички стълбища, широчината на които
е предвидена за повече от 90 души, се намират
в посока дължината на кораба.
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6.1.5.3 Входовете и коридорите и междинните
площадки, съставляващи част от аварийните
изходи, се оразмеряват като стълбищата.
6.1.5.4 Стълбищата не превишават 3,5 m по
вертикала, без да е предвидена площадка, и
ъгълът на наклона не е по-голям от 45°.
6.1.5.5 Лицето на площадките на всяко палубно
равнище е не по-малко от 2 m 2 и се увеличава с
1 m 2 за всеки 10 лица в повече от 20 лица, но не
е необходимо да бъде по-голямо от 16 m 2 , освен
за площадките, които обслужват обществените
помещения с директен достъп до стълбищните
заграждения.
НОВИ КОРА БИ К Л АСОВЕ B, C И D С
ДЪЛЖИНА 24 M И ПОВЕЧЕ, ПОСТРОЕНИ
НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
6.1.5а Най-малко един от аварийните изходи
по точки 6.1.1 и 6.1.2 се състои от леснодостъпно
затворено стълбище, което осигурява продължаващо противопожарно убежище от равнището,
на което се намира, до съответните палуби за
качване в спасителните лодки и салове или до
най-горната палуба, ако палубата за качване не
достига до съответната главна вертикална зона.
Във втория случай се осигурява директен
достъп до палубата за качване през външни
открити стълбища и коридори, които са осигурени с аварийно осветление в съответствие с
Глава III/5.3 и с подови повърхности с покритие
против хлъзгане. Разделителните повърхности,
разположени срещу откритите външни стълбища
и коридори, които съставляват част от аварийния
изход и от разделителните повърхности, разположени по начин, при който в случай на пожар
тяхната неизправност би възпрепятствала изхода
към палубата за качване, притежават качествата
за противопожарна безопасност, включително и
свойства за изолацията, които съответстват на
таблици 4.1 до 5.2, според случая.
Широчината, броят и дължината на аварийните изходи отговарят на изискванията на Кодекса
за системите за противопожарна безопасност:
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D, ПОСТРОЕНИ ПРЕДИ 1 ЯНУАРИ 2003 Г., И СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ КОРАБИ КЛАС В:
6.1.6 Осигурява се необходимата защита на
достъпа от затворените стълбища до местата за
качване в спасителните лодки и салове.
КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ
НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
6.1.6а Защитата на достъпа от затворените
стълбища до местата за качване в спасителните
лодки и салове се осигурява директно или посредством защитени вътрешни достъпи, които
притежават качества за противопожарна безопасност и изолационни свойства за затворени
стълбища, определени по таблици 4.1 до 5.2,
според случая.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
6.1.7 В допълнение към аварийното осветление, което се изисква от глави II-1/Г/3 и III/5.3,
аварийните изходи, включително стълбищата
и коридорите, разполагат с осветителна маркировка или фотолуминесцентни индикаторни
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ленти, разположени на не повече от 0,3 м над
палубата по целия авариен изход, включително
при ъглите и пресечките. Маркировките дават
възможност пътниците да открият аварийните
пътеки и изходи. При използване на електрическо
осветление тя се подсигурява с авариен източник
на електрическа енергия, който при повреда в
някоя от светлините или прекъсване на светещите ленти обезпечава ефективната работа на
маркировката. Освен това всички обозначения по
аварийните изходи и местата с противопожарно
оборудване са от фотолуминесцентен материал
или са осветени. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ гарантира, че оценяването,
изпробването и монтирането на такова осветление или фотолуминесцентно оборудване е в
съответствие с основните насоки в Резолюция
А.752(18) на ИМО.
Въпреки това относно новите кораби от класове B, C и D, построени на 1 януари 2003 г. или
след тази дата, Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ трябва да се увери, че това осветление или тези фотолуминесцентни материали
са били подложени на оценка и изпитване и са
монтирани в съответствие с Кодекса за системите
за противопожарна безопасност.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
6.1.8 За корабите, превозващи повече от 36
пътници, изискванията на точка 6.1.7 от тази
точка се прилагат и за жилищните помещения
на екипажа.
6.1.9 Обикновено заключени врати, които
съставляват част от аварийния изход.
6.1.9.1 За вратите на каютите и залите не се
използва ключ за отключването им от вътрешната страна на стаята.
Също така по определения авариен маршрут
не се поставят врати, за които е необходим ключ,
за да се отключат при движение по посока на
аварийния изход.
6.1.9.2 Аварийните врати на общите помещения, които обикновено се затварят с резе, се
подсигуряват със средство за бързо освобождаване. Тези средства се състоят от механизъм за
залостване на вратата, който съдържа устройство,
което освобождава резето при упражняване на
сила в посоката на аварийния изход. Механизмите
за бързо освобождаване се конструират и инсталират в съответствие със следните изисквания,
и по-конкретно:
6.1.9.2.1 се състоят от лостове или табла,
задвижващият механизъм на които се простира
най-малко през половината ширина на крилото
на вратата, най-малко на 760 mm и не повече от
1120 mm над палубата;
6.1.9.2.2 отварят резето на вратата, когато се
упражни сила, не по-голяма от 67 N; и
6.1.9.2.3 не са снабдени с никакво заключващо
устройство, застопоряващ винт или друг механизъм, който забранява освобождаването на резето
при оказване на натиск върху освобождаващия
механизъм.
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
6.2.1 Броят и разположението на аварийните
средства в специална категория помещения, както под, така и над горната палуба, отговарят на
изискванията на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, а като цяло безопасният достъп
до палубата за качване отговаря най-малко на
изискванията на точки 6.1.1, 6.1.2, 6.1.5 и 6.1.6.
Такива помещения на новите кораби от класове
B, C и D, построени на или след 1 януари 2003 г.,
се осигуряват със специални за целта пътеки към
аварийните средства, широки най-малко 600 mm,
а където е възможно и необходимо, тези специални надлъжни пътеки се издигат най-малко
150 mm на повърхността на палубата. Пътеките
при местата за паркиране на превозни средства
остават свободни по всяко време.
6.2.2 Една от аварийните пътеки от машинните
отделения, където екипажът обикновено работи,
не минава директно до което и да помещение
от специална категория.
6.2.3 Движещите се нагоре-надолу рампи към
платформите на палубите не могат да блокират
одобрените аварийни маршрути, когато са в
спуснато положение.
6.2.3.1 За всяко машинно помещение се осигуряват два аварийни изхода. По-специално се
спазват следните изисквания:
6.2.3.1.1 Когато помещението се намира под
горната палуба, двата аварийни изхода се състоят от:
6.2.3.1.1.1 два комплекта стоманени подвижни
стълби, възможно най-отдалечени една от друга,
водещи до врати, също така отдалечени, в горната част на помещението, откъдето има достъп
до съответното място на палубите за качване в
спасителна лодка и спасителен сал. На новите
кораби една от тези стълби осигурява постоянно
противопожарно убежище от долната част на
пространството до безопасно място извън него.
На новите кораби от класове B, C и D, построени
на или след 1 януари 2003 г., тази стълба се разполага в защитено заграждение, което отговаря
на изискванията на Глава II-2/Б/4, категория (2),
или II-2/Б/5, категория (4), според случая, от
долната част на помещението, което обслужва,
до безопасно място извън него. На заграждението се монтират самозатварящи се огнеупорни
врати със същите стандарти на противопожарна
цялост. Стълбата се прикрепва така, че да няма
пренос на топлина в заграждението през неизолираните точки на закрепване. Защитеното
заграждение е с минимални вътрешни размери
от най-малко 800 mm х 800 mm и са осигурени
с аварийно осветление; или
6.2.3.1.1.2 една подвижна стълба от стомана,
водеща до врата, от която се осигурява достъп
до палубата за качване, и в допълнение, в дол
ната част на пространството, на място, което е
отделено от горепосочената стълба, стоманена
врата, която може да се отваря от двете страни
и която осигурява достъп до безопасен авариен
маршрут от долната част на помещението към
палубата за качване.
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6.2.3.1.2. Два аварийни изхода се осигуряват,
когато помещението се намира над горната
палуба, възможно най-отдалечени един от друг,
а вратите, водещи към тях, са разположени на
място, от което има достъп до съответните палуби за качване в спасителните лодки и салове.
Когато такива аварийни изходи изискват да се
използват подвижни стълби, те са изработени
от стомана.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ А, B, C И D:
6.2.3.1.3 От помещенията, в които се следи
работата на двигателите, и от работните места
има най-малко два аварийни изхода, единият от
които е отделен от машинното отделение и има
достъп до палубата за качване.
6.2.3.1.4 Долната страна на стълбите в машинните помещения е защитена.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
6.2.3.2 В корабите с дължина, по-малка от
24 mM, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да определи само един авариен
изход за машинните отделения, като се отчита
широчината и разположението на горната част
на помещението.
В корабите с дължина от 24 mM и повече
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
може да определи само един авариен изход за
всяко такова място само ако има врата или
стоманена стълба, които осигуряват безопасен
авариен маршрут до палубата за качване, като
се отчитат естеството и местоположението на
помещението, както и дали обикновено там
работят хора. На новите кораби класове B, C и
D, построени на или след 1 януари 2003 г., в помещението на рулевото устройство се осигурява
втори авариен изход, когато аварийният кормилен
пункт е разположен в това помещение, освен
когато има директен достъп до откритата палуба.
6.2.3.3 От залата за управление на двигателя,
разположена в машинното отделение, се осигуряват два аварийни изхода, като най-малко единият
от тях осигурява постоянна противопожарна
защита до безопасно място извън машинното
отделение.
6.2.4 Асансьорите в никакъв случай не се счита, че съставляват задължителен авариен изход.
6.2.5 НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И
СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B С ДЪЛЖИНА 40 M И ПОВЕЧЕ:
6.2.5.1 На кораба има противогазови маски
за аварийните изходи, които отговарят на изискванията на Кодекса за системите за противопожарна безопасност.
6.2.5.2 Във всяка главна вертикална зона има
най-малко две противогазови маски за аварийните изходи.
6.2.5.3 В корабите, превозващи повече от
36 пътници, в допълнение на изискванията на
точка 6.5.2 има още две противогазови маски за
аварийните изходи в главната вертикална зона.
6.2.5.4 Изискванията на точки 6.5.2 и 6.5.3 обаче
не се прилагат по отношение на стълбищните
заграждения, които съставляват отделни главни
вертикални зони, и по отношение на главните
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вертикални зони на носа и кърмата, които не
съдържат помещения от категориите (6), (7), (8)
или (12), както са определени в Глава II-2/Б/4.
6.2.5.5 Противогазовите маски за аварийните
изходи в машинните отделения се съхраняват
готови за ползване на леснозабележими места,
до които има лесен и бърз достъп по всяко време в случай на пожар. Местоположението на
противогазовите маски за аварийните изходи
се определя, като се отчита архитектурата на
машинното отделение и броят на хората, които
обикновено работят в помещението.
6.2.5.6 Прави се препратка към основните
насоки на ИМО относно работата, местоположението, експлоатацията и обслужването на
противогазовите маски при авария (EEBD) в
циркуляр MSC/Circ.849 на ИМО.
6.2.5.7 Броят и местоположенията на тези
прибори са отбелязани в противопожарния план
в съответствие с Глава II-2/А/13.
6-1 Аварийни изходи на ро-ро пътническите
кораби (правило 28-1)
6-1.1 ИЗИСК ВА НИ Я, ПРИЛОЖИМИ ПО
ОТНОШЕНИЕ НА НОВИТЕ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D И СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РО-РО
ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ КЛАС В:
6-1.1.1 Настоящата точка се прилага по отношение на новите кораби класове В, С и D и
съществуващите ро-ро пътнически кораби клас В.
6-1.1.2 Във всички коридори по протежение
на аварийните изходи има перила или други
ръкохватки, които осигуряват, когато това е
възможно, надеждно средство за захващане при
всяко стъпало по пътя към сборните пунктове
и пунктовете за качване. Тези перила са от
двете страни на надлъжните коридори, широки
повече от 1,8 m, и напречни коридори, които
са широки повече от 1 m. Особено внимание
се обръща на необходимостта от възможността
да се прекосяват фоайетата, преддверията и
другите големи отворени пространства, които
се намират по протежение на аварийния маршрут. Якостта на перилата и другите ръкохватки
издържат на натоварване от 750 N/m, разпределено хоризонтално в посока към центъра на
коридора или помещението, и на натоварване от
750 N/m, разпределено вертикално надолу. Не е
необходимо тези два товара да бъдат прилагани
едновременно.
6-1.1.3 Аварийните изходи не се заграждат с
мебели или други препятствия. С изключение
на масите и столовете, които могат да бъдат
размествани, за да се освободи място, шкафовете и останалите тежки мебели в обществените
помещения и по протежение на аварийните
маршрути се обезопасяват на място, така че да
се предотврати тяхното движение в случай, че
корабът се клатушка или наклонява. Подовите
настилки също се захващат. Когато корабът е в
движение, пред аварийните изходи няма препятствия, като колички за почистване, постелки,
багаж и кутии със стоки.
6-1.1.4 Аварийни маршрути се осигуряват от
всяко помещение на кораба, което обикновено се
обитава, до някой сборен пункт. Тези аварийни
маршрути са разположени така, че да осигурят
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най-прекия възможен път към сборните пунктове,
и се обозначават със символите за спасителни
средства и устройства, приети с Резолюция
А.760(18) на ИМО, както е изменена.
6-1.1.5 Когато затворено помещение граничи
с открита палуба, отвори между тези помещения, ако е възможно, могат да се използват като
авариен изход.
6-1.1.6 Палубите се номерират последователно,
като се започне с „1“ от върха на резервоара или
от най-долната палуба. Тези номера се поставят
на видно място на площадките на стълбищата и
пред асансьорите. На палубите могат също така
да се дават названия, но номерата на палубите
винаги се изписват заедно с името.
6-1.1.7 Прости „имитационни“ схеми, които
указват „Намирате се тук“, и аварийни маршрути,
обозначени със стрелки, се поставят на видно
място от вътрешната страна на всяка врата на
каютите и в обществените помещения. Схемата
указва посоката за евакуация и е правилно ориентирана по отношение на местоположението
є на кораба.
6-1.1.8 За вратите на каютите и залите не се
използва ключ за отключването им от вътрешната страна на стаята. Също така всички врати
по протежение на предназначения авариен изход
се отварят без ключ в посоката на движение
към изхода.
6-1.2 ПРИЛОЖИМИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
НОВИ РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
6-1.2.1 На 0,5 m от долната им страна подпорните и други вътрешни стени, съставляващи
вертикалните разделения по протежение на аварийните маршрути, са в състояние да издържат
на натоварване от 750 N/m 2 , за да могат да се
използват за пешеходни повърхности от страната
на аварийния маршрут, когато корабът е под
голям ъгъл на наклон.
6-1.2.2 Аварийният маршрут от каютите към
стълбищните заграждения е възможно най-пряк
с възможно най-малко промени на посоката. Не
се налага да се преминава от едната страна на
кораба до другата, за да се достигне до авариен
изход. Не се налага да се преминават повече от
две палуби нагоре или надолу, за да се достигне
сборен пункт или открита палуба от което и да
е пътническо помещение.
6-1.2.3 От откритите палуби съгласно точка
6.2.2 има външни аварийни маршрути до пунк
товете за качване в спасителните съдове.
6-1.3 ПРИЛОЖИМИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
НОВИ РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД
1 ЮЛИ 1999 Г.:
За новите ро-ро пътнически кораби, класове
B, C и D, конструирани на или след 1 юли 1999 г.,
аварийните изходи се анализират от гледна точка
на възможността за евакуация още от началото
на проектирането. Анализът се използва, за да
се установи и предотврати, доколкото е възможно, 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 екипа-
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жът да се придвижва по тези маршрути в посока,
противоположна на движението на пътниците.
В допълнение анализът се използва, за да се
докаже, че аварийните средствата са достатъчно
гъвкави, за да осигурят възможността определени
аварийни маршрути, сборни пунктове, пунктове
за качване или спасителни съдове не са на разположение, защото са повредени.
7. Достъпи и отвори в отделенията класове
А и B (правила 30 и 31)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
7.1 Всички отвори в отделения клас А се
осигуряват с постоянно монтирани средства за
затваряне, които са също толкова устойчиви на
пожар, колкото и отделенията, в които те са
разположени.
7.2 Конструкцията на всички врати и каси в
отделенията от клас А, както и средствата за
обезопасяването им, когато са затворени, осигурява в максимално възможна степен устойчивост на пожар, както и срещу преминаване на
дим и пламъци, равна на тази на вертикалните
прегради, в които вратите са монтирани. Тези
врати и каси са изработени от стомана или от
друг еквивалентен материал. Не е необходимо
водонепроницаемите врати да се изолират.
7.3 Всяка врата може да се отваря и затваря
от всяка страна на подпорната стена само от
един човек.
7.4a Огнеупорните врати във вертикалните
прегради, преградите на камбузите и стълбищните заграждения на главната вертикална зона,
различни от електрическите водонепроницаеми
врати, и тези, които обикновено се заключват,
отговарят на следните изисквания:
7.4.1 Вратите са самозатварящи се и могат
да се затварят на противоположен на затварянето наклон от 3,5°. Скоростта на затваряне при
необходимост може да се контролира, за да се
предотврати всякаква опасност за пътниците. В
новите кораби уеднаквената скорост на затваряне
не е по-голяма от 0,2 m/s и по-малка от 0,1 m/s
при изправено положение на кораба.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
7.4.2 Плъзгащите се или механични врати
с дистанционно управление са оборудвани със
звукова сигнализация, която е задействана наймалко 5 секунди, но не повече от 10 секунди,
преди вратата да започне да се движи, и продължава да звучи до окончателното затваряне на
вратата. Вратите, предназначени да се отварят
отново след доближаване на предмет, препятстващ траекторията им, се отварят отново, за да
се осигури безпрепятствен достъп от най-малко
0,75 m, но не повече от един метър.
7.4.3 Всички врати, с изключение на огнеупорните врати, които обикновено се държат
затворени, могат да се освобождават дистанционно и автоматично от постоянно обслужван
главен контролен пункт, едновременно или по
групи, както и поотделно, от място от двете
страни на вратата. На противопожарния панел
в постоянно обслужвания главен контролен
пункт се отбелязва дали всяка от дистанционно
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контролираните врати е затворена. Механизмът
за освобождаване автоматично затваря вратата
в случай на повреда в контролната система или
в централното енергийно захранване. Освобождаващите превк лючватели имат функция за
„включване-изключване“, за да се предотврати
автоматичното задействане на системата. Забраняват се задържащите скоби, които не могат да
се освобождават от главния контролен пункт.
7.4.4 В непосредствена близост до електрическите врати се осигуряват локални енергийни
акумулатори, които осигуряват задвижването на
вратите най-малко десет пъти (изцяло отваряне
и затваряне), като се използват контролните
механизми от място.
7.4.5 Резето на двукрилите врати, което е
предназначено да запази противопожарната им
цялост, се активира автоматично от действието
на вратите, когато системата ги освободи.
7.4.6 Вратите, осигуряващи пряк достъп до
специална категория места, които са енергийно
зависими и се затварят автоматично, не е необходимо да бъдат оборудвани със сигнализациите
и с механизмите за дистанционно освобождаване
съгласно 4.2 и 4.3.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
7.4a.1 вратите са самозатварящи се и могат да
се затварят при противоположен на затварянето
наклон от 3,5°;
7.4a.2 приблизителното време за затваряне
на шарнирните врати е не повече от 40 секунди и не по-малко от 10 секунди от момента на
задвижването им при изправено положение на
кораба. Приблизителната уеднаквена скорост на
затваряне на плъзгащите огнеупорни врати не е
по-голяма от 0,2 m/sec и по-малка от 0,1 m/sec
при изправено положение на кораба;
7.4a.3 вратите могат да се освобож дават
дистанционно от постоянно обслужван главен
контролен пункт, едновременно или по групи,
както и поотделно от място от двете страни
на вратата. Освобождаващите превключватели
имат функция за „включване-изключване“, за
да се предотврати автоматичното задействане
на системата;
7.4a.4 забранява се инсталирането на задържащи скоби, които не могат да се освобождават
от главния пункт за управление;
7.4a.5 врата, която се затваря дистанционно от
главен пункт за управление, може отново да се
отвори от двете страни на вратата посредством
команден лост, разположен от всяка страна на
вратата. След като вратата се отвори с този лост,
тя може да бъде отново затворена автоматично;
7.4a.6 индикаторният панел при огнеупорната
врата в постоянно обслужвания главен пункт за
управление показва дали всяка от дистанционно
контролираните врати е затворена;
7.4a.7 механизмът за освобождаване на вратите автоматично затваря вратата в случай на
повреда в контролната система или в централното
енергийно захранване;
7.4a.8 в непосредствена близост до електрическите врати се осигуряват локални енергийни
акумулатори, които осигуряват задвижването на
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вратите при смущение в контролната система или
в централното енергийно захранване най-малко
десет пъти (напълно отваряне и затваряне), като
се използват контролните механизми от място;
7.4a.9 смущение в контролната система или
в централното енергийно захранване на някоя
врата не възпрепятства безопасността на работата
на останалите врати;
7.4a.10 плъзгащите се врати с дистанционно
управление или вратите, които се освобождават
с механично енергийно задвижване, са снабдени
със звукова сигнализация, която трябва да е
задействана най-малко 5 секунди, но не повече
от 10 секунди, след като главният пункт за управление освободи вратата и преди вратата да
започне да се движи, и да продължава да звучи,
докато вратата се затвори напълно;
7.4a.11 вратите, предназначени да се отварят
отново след съприкосновения с предмет, препятстващ траекторията им, се отварят отново
не повече от един метър от точката на съприкосновение;
7.4a.12 резето на двукрилите врати, което е
предназначено да запази противопожарната им
цялост, се активира автоматично от действието
на вратите, когато системата ги освободи;
7.4a.13 електрическите врати, които осигуряват
пряк достъп до специална категория места и се
затварят автоматично, не е необходимо да бъдат
оборудвани със сигнализациите и с механизмите
за дистанционно освобождаване съгласно точки
7.3 и 7.10;
7.4a.14 механизмите на локалния пункт за
управление са достъпни за обслужване и регулиране; и
7.4a.15 електрическите врати се осигуряват
със система за управление от одобрен тип, която
се задейства в случай на пожар и отговаря на
изискванията на Кодекса за системите за противопожарна безопасност. Тази система отговаря
на следните изисквания:
7.4a.15.1 системата за управление може да контролира вратата при температура най-малко от
200 °С за най-малко 60 минути, ако се захранва
с електрическа енергия;
7.4a.15.2 енергийното захранване към всички други врати, които не са огнеупорни, не се
прекъсва, и
7.4a.15.3. при температури над 200 °С системата за управление автоматично се изолира от
електрозахранването и остава в състояние да
държи вратата затворена при температура до
най-малко 945 °С.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
7.5 Изискванията за клас А за интегритет на
външните страни на кораба не се прилагат по
отношение на стените от стъкло, прозорците и
люковете, при условие че няма специални изисквания тези стени да отговарят на изискванията
за клас А за интегритет по точка 10. Също така
изискванията за клас А за интегритет не се
прилагат по отношение на външните врати в
надстройките и горните палуби.
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
Вместо точка 5 се прилага следната точка 5а:
7.5а Изискванията за клас А за интегритет
на външните страни на кораба не се прилагат
по отношение на стените от стъкло, прозорците и люковете, при условие че няма специални
изисквания по отношение на тези стени да отговарят на изискванията за клас А за интегритет
съгласно точка 10.
Изискванията за клас А за интегритет на
външните страни на кораба не се прилагат по
отношение на външните врати, с изключение
на тези в надстройките и горните палуби, които
са с лице към спасителните прибори, районите
за качване и на откритите сборни пунктове,
външните стълбища и откритите палуби, които
се използват за аварийни изходи. Вратите на
стълбищните заграждения не е необходимо да
отговарят на това условие.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
7.6 С изключение на водонепроницаемите
врати, херметическите врати (полуводонепроницаеми врати), вратите, които водят до откритата
палуба, и на вратите, които са уплътнени срещу
теч на газ, всички врати клас А, разположени
на ст ълбищата, обществените помещени я и
вертикалните прегради на главните вертикални
зони в аварийния маршрут, се оборудват със
самозатварящ се отвор за шланг, чиито материал, конструкция и противопожарна устойчивост са равностойни с тези на вратата, в която
е поставен, и има 150 mm 2 отвор при затворена
врата и е разположен в долния край на вратата,
противоположно на пантите на вратата, а при
плъзгащи се врати – в близост до отвора.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
7.7 Вратите и рамките на вратите за отделенията клас B, както и средствата за тяхното
обезопасяване имат начин на затваряне, при
който противопожарната устойчивост е еквивалентна на тази на отделенията, освен когато се
допускат вентилационни отвори в долната част
на тези врати. Когато един такъв отвор е разположен във или под врата, общата нетна площ
на всеки такъв отвор или отвори не надвишава
0,05 m 2 . Алтернативно, допуска се огнеупорен
провод за стабилизиране на въздуха между каютата и коридора, разположен под санитарния
възел, когато напречната площ на провода не
надвишава 0,05 m 2 . Всички въздушни отвори са
снабдени с решетка, направена от огнеупорен
материал. Вратите са огнеупорни.
7.7.1 С оглед намаляването на шума Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може
да одобри като еквивалент врати с вградени
вентилационни шумови заключалки с отвори
в долната част на едната страна на вратата и
на върха на другата страна, при условие че се
спазват следните изисквания:
7.7.1.1 горният отвор е винаги обърнат към
коридора и има решетка от огнеупорен материал
и автоматичен противопожарен клапан, който
се активира при температура около 70 °С;

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

7.7.1.2 долният отвор има решетка от огнеупорен материал;
7.7.1.3 вратите се изпитват в съответствие с
Резолюция А.754(18).
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
7.8 Вратите на каютите в отделенията клас B
са самозатварящи се. Не се разрешават задържащи устройства.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
7.9 Изискванията за клас B за интегритет на
външните страни на кораба не се прилагат по
отношение на стените от стъкло, прозорците и
люковете. Също така изискванията за клас B за
интегритет не се прилагат по отношение на външните врати на надстройките и горните палуби.
При корабите, които превозват до 36 пътници,
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
може да разреши използването на огнеупорни
материали във вратите, които разделят каютите
от отделните вътрешни санитарни възли, като
например душовете.
8. Защита на стълбищата и асансьорите в
жилищните и сервизните помещения (правило 29)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
8.1 Всички стълбища имат стоманена рамкова конст ру к ци я, освен ако Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ не разреши
използването на друг равностоен материал, и
са в заграждения от отделения клас А с ефикасни средства за затваряне на всички отвори,
с изключение на:
8.1.1 стълбища, когато свързват само две
палуби, не е необходимо да бъдат оградени,
при условие че интегритетът на палубата се
запазва с подходящи вертикални прегради или
врати в междупалубното пространство. Когато
едно стълбище е затворено в пространството
между палубите, заграждението на стълбището
се предпазва в съответствие с изискванията за
палубите на точки 4 и 5;
8.1.2 стълбища могат да бъдат разположени на
открито в обществено помещение, при условие
че те се намират изцяло в такова обществено
помещение.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
8.2 Стълбищните заграждения имат директен
достъп до коридорите и достатъчна площ, за да
се предотврати струпване, с оглед броя на хората,
които е вероятно да ги използват при авария.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D: В периметъра на всяко стълбищно заграждение се
разрешават само обществени тоалетни, килери
от огнеупорен материал, в които се съхраняват
противопожарно оборудване, и гишета за свободно предоставяне на информация.
Единствено обществените помещения, коридорите, обществените тоалетни, специалната
категория помещения и другите аварийни стълбища по Глава II-2/Б/6-1.5, както и външните
пространства могат да имат директен достъп до
тези стълбищни заграждения.
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
8.3 Асансьорните шах ти са разположени
така, че да предотвратят преминаването на дим
и пламъци от едно междупалубно пространството към друго, и се осигуряват със средства
за затваряне, които позволяват контрол върху
течението и дима.
9. Вентилационни системи (правило 32)
9.1 Кораби, превозващи повече от 36 пътници
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
9.1.1 Освен с точка 1 от правило II/32 от
Конвенцията SOLAS от 1974 г., както е в сила
от 17 март 1998 г., вентилационната система
също така е в съответствие с точки 9.2.2 – 9.2.6,
9.2.8 и 9.2.9.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
9.1.2 По принцип вентилаторите са разположени по начин, при който каналите, които
достигат различни места, остават в рамката на
главната вертикална зона.
9.1.3 Когато вентилационните системи преминават през палубите, се предприемат предпазни мерки в допълнение на тези, свързани
с противопожарната ц ялост на палубата по
Глава II-2/А/12.1 за намаляване вероятността от
преминаване на дим и горещи газове от едно
междупалубно пространство към друго през
системата. В допълнение към изискванията за
изолацията на тази точка при необходимост се
изолират вертикални канали според изискванията
на съответните таблици на точка 4.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
9.1.4 Вентилационните тръби са изработени
от следните материали:
9.1.4.1 тръби с напречен разрез, не по-малък от
0,075 m 2 , и всички вертикални тръби, обслужващи повече от едно междупалубно пространство,
се изграждат от стомана или друг равностоен
материал;
9.1.4.2 тръби с напречен разрез, по-малък от
0,075 m 2 , които не съставляват вертикални тръби
по изискванията на точка 9.1.4.1, са изградени
от огнеупорни материали. Осигурява се противопожарната безопасност на отделенията от
класове А и B, когато такива тръби преминават
през тези отделения;
9.1.4.3 късите тръби, напречният разрез на
които по принцип не превишава 0,02 m 2 и дължината не превишава 2 mM, не е необходимо
да бъдат изработени от огнеупорни материали,
при условие че са изпълнени всички от следните
условия:
9.1.4.3.1a каналът се изгражда от материал
с ниска степен на разпространение на пожар;
9.1.4.3.2 тръбата се използва само в края на
терминал на вентилационната система, и
9.1.4.3.3 тръбата не е разположена по-близо
от 600 mm, измерени по нейната дължина, от
прохода є в отделение от клас А или B, включително при непрекъснати тавани клас B.
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
9.1.5 Загражденията на стълбищата се вентилират и обслужват единствено от отделен
вентилатор и от тръбопроводна система, която
не обслужва никое друго помещение във вентилационната система.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
9.1.6 Всички енергийно захранвани вентилатори, с изключение на вентилаторите в машинното и
товарното отделение, както и всяка алтернативна
система, според изискванията на точка 9.9.2.6, се
оборудват с командни лостове, разпределени по
начин, при който всички вентилатори могат да
бъдат спрени от една от двете отделени места,
отдалечени колкото е възможно по-далеч един
от друг. Командните лостове на електрическите
вентилатори, обслужващи машинните отделения,
също се разпределят така, че да са в състояние
да се управляват от два пулта, единият от които
се намира извън тези помещения. Вентилаторите,
обслужващи енергийно захранваните вентилационни системи на багажните отделения, могат
да бъдат спирани от безопасно място извън тези
помещения.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
9.1.7 Когато площите за обществено ползване
обхващат две или повече открити палуби, които се
състоят от леснозапалими предмети, като мебели,
както и затворени помещения, като магазини,
канцеларии и ресторанти, тези помещения са
оборудвани с димоотвод. Димоотводната система
се активира от димната детекторна система и
може да се управлява ръчно. Капацитетът на
вентилаторите отговаря на обема на цялото
помещение, така че помещението да може да се
проветри за 10 минути или по-малко.
9.1.8 Вентилационните системи са снабдени
с подходящо разположени отвори за проверка и
почистване, когато това е необходимо и възможно.
9.1.9 Изпускателните тръби в кухните, в които
е вероятно да се натрупват мазнини, отговарят
на изискванията на алинеи 9.2.3.2.1 и 9.2.3.2.2 и
са оборудвани със следното:
9.1.9.1 утаител за мазнини, който може лесно
да се отстранява за почистване, освен ако не е
инсталирана друга одобрена алтернативна система за отстраняване на мазнини;
9.1.9.2 противопожарен клапан, разположен
в долния край на тръбата, който се регулира
автоматично и дистанционно, а в допълнение
и дистанционно у правл яем противопожарен
клапан, разположен в горния край на тръбата;
9.1.9.3 стационарно средство за потушаване
на пожар в тръбата;
9.1.9.4 механизми за дистанционно управление за спиране на смукателните и захранващи
вентилатори за работа с противопожарните клапани съгласно 2 и за регулиране на системата за
потушаване на пожар, които се разполагат близо
до входа на камбузите. При система с много разклонения се осигуряват средства за затваряне на
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всички разклонения, които потушават огън през
една и съща главна тръба, преди в системата да
е освободен пожарогасителен агент; и
9.1.9.5 подходящо разположени отвори за
проверка и почистване.
9.2 Кораби, превозващи не повече от 36 пътници
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
9.2.1 Вентилационните тръби са изработени
от незапалими материали. Късите тръби обаче,
дължината на които по принцип не превишава 2 метра и напречният разрез не превишава
0,02 m 2 , не е необходимо да бъдат изработени
от огнеупорни материали при следните условия:
9.2.1.1а каналът се изгражда от материал с
ниска степен на разпространение на пожар;
9.2.1.2. тръбите се използват само в края на
терминал на вентилационната система;
9.2.1.3 тръбите не се разполагат по-близо от
600 mm, измерени по нейната дължина, от прохода є в отделение от клас А или B, включително
при непрекъснати тавани клас B.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
9.2а Когат о вен т и ла ц ион н и т е т р ъби с ъс
свободен напречен разрез, по-голям от 0,02 m 2 ,
преминават през вертикални прегради или палуби клас А, отворите се облицоват със стоманен
ръкав, освен когато тръбите, преминаващи през
вертикалните прегради или палубите, са от стомана в частта, преминаваща през палубата или
подпорната стена, а тръбите и ръкавите в тази
част отговарят на следните условия:
9.2а.1 Ръкавите са с дебелина най-малко 3 mm
и дължина поне 900 mm. За отворите през вертикалните прегради тази минимална дължина
препоръчително се разделя на 450 mm от всяка
страна на подпорната стена. Тези тръби или
ръкавите, които облицоват тръбите, са противопожарно изолирани. Изолацията има най-малко
същата противопожарна безопасност като тази
на подпорната стена или палубата, през която
преминава тръбата.
9.2а.2 В допълнение към изискванията на
точка 9.9.2.2.1 по-горе, тръбите със свободен
напречен разрез над 0,075 m 2 се осигуряват с
противопожарни клапани. Противопожарният
клапан е автоматичен, но също така може да бъде
затварян ръчно от двете страни на подпорната
стена или палубата. Той е снабден с индикатор,
който показва дали е отворен или затворен. Не
се изискват противопожарни клапани, когато
тръбите преминават през помещения, заобиколени от отделения клас А, без да обслужват
тези помещения, при условие че тези тръби имат
същата противопожарна безопасност, както и
отделенията, през които те преминават. Противопожарните клапани са леснодостъпни. В новите
кораби класове B, C и D, построени на или след
1 януари 2003 г., когато противопожарните клапани са разположени зад тавана или облицовката,
тези тавани и облицовки се оборудват с врата,
която се използва за извършване на инспекции,
и където има табела с идентификационни я
номер на противопожарния клапан. Идентифи-
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кационният номер на противопожарния клапан
също се поставя и върху всички задължителни
командни лостове.
9.2б В новите кораби класове B, C и D, построени на или след 1 януари 2003 г., когато тръбите
с тънка изолация и със свободен напречен разрез,
равен на или по-малък от 0,02 m 2 , преминават
през вертикални прегради или палуби клас А,
отворите се облицоват със стоманен ръкав с
дебелина най-малко 3 mm и дължина 200 mm,
като тази дължина препоръчително се разделя
на 100 mm от всяка страна на подпорната стена,
а при палубите се полагат изцяло върху долната
є страна, през която минават.
9.3 Вентилационните тръби на машинните
отделения, камбузите, палубните пространства
за автомобили, товарните помещения тип ро-ро
или специалната категория помещения не преминават през жилищните помещения, сервизните
помещения или пунктовете за управление, освен
когато отговарят на условията, посочени в точки
9.9.2.3.1.1 – 9.9.2.3.1.4 или 9.9.2.3.2.1 и 9.9.2.3.2.2:
9.3.1.1 тръбите са изработени от стомана с
дебелина най-малко 3 mm за тръбите с ширина
или диаметър до и включително 300 mm и 5 mm
за тези с ширина или диаметър от 760 mm и
повече, а за тези, на които ширината или диаметърът са между 300 mm и 760 mm, дебелината
се определя посредством интерполация;
9.3.1.2 в съответствие с предназначението
тръбите се поддържат и подсилват;
9.3.1.3 тръбите са оборудвани с автоматични
противопожарни клапани в близост до местата,
през които преминават; и
9.3.1.4 тръбите са изолирани по стандарт
„А-60“ от машинните отделения, камбузите,
палубните помещения за автомобили, товарните
помещения тип ро-ро или специалните категории помещения до най-малко 5 mM от всеки
противопожарен клапан;
или
9.3.2.1 тръбите са изработени от стомана в
съответствие с точки 9.9.2.3.1.1 и 9.9.2.3.1.2; и
9.3.2.2 тръбите, които преминават през жилищните помещения, сервизните помещения
или пунктовете за управление, са изолирани по
стандарт А-60;
освен когато такъв достъп в отделенията на
главната зона също е съобразен с изискванията
на точка 9.9.2.8.
В новите кораби класове B, C и D, построени
на или след 1 януари 2003 г., вентилационните
системи за машинните отделения клас А, пространствата за автомобили, товарните помещения
тип ро-ро, камбузите, специалните категории
помещения и багажните отделения по принцип
са отделени едни от други и от вентилационните
системи, които обслужват другите пространства.
Като изключение вентилационните системи на
камбузите на пътническите кораби, превозващи
не повече от 36 пътници, са напълно отделени,
но могат да се обслужват от отделни канали за
вентилацията, които обслужват и други помещения. Във всички случаи се инсталира автоматичен
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противопожарен клапан във вентилационната
тръба на камбуза в близост до вентилационния
агрегат.
9.4 Вентилационните тръби на жилищните помещения, сервизните помещения или пунктовете
за управление не преминават през машинните
отделения, камбузите, палубите с пространства
за автомобили, товарните помещения тип роро или специална категория помещения, освен
когато отговарят на условията, посочени в точки
9.9.2.4.1.1 – 9.9.2.4.1.3 или 9.9.2.4.2.1 и 9.9.2.4.2.2:
9.4.1.1 тръбите, които преминават през машинни отделения, камбузи, палубни помещения
за автомобили, товарни помещения тип ро-ро
и ли спец иа лни т е кат ег ори я помещени я, са
изградени от стомана в съответствие с точки
9.2.3.1.1 и 9.2.3.1.2;
9.4.1.2 автоматични противопожарни клапани
се поставят в близост до преградите, през които
се преминава; и
9.4.1.3 целостта на машинните отделения,
камбузите, палубните помещения за автомобили,
товарните помещения тип ро-ро или специалните
категории помещения се поддържа в изправност
при мястото на прохода;
или
9.4.2.1 тръбите, които преминават през машинни отделения, камбузи, палубни помещения за
автомобили, товарни помещения тип ро-ро или
специалните категории помещения, са изградени
от стомана в съответствие с точки 9.9.2.3.1.1 и
9.9.2.3.1.2; и
9.4.2.2 тръбите са изцяло изолирани по стандарт А-60 в машинните отделения, камбузите,
палубните помещения за автомобили, товарните
помещения тип ро-ро или специална категория
помещения;
освен когато такъв достъп в отделенията на
главната зона също е съобразен с изискванията
на точка 9.9.2.8.
9.5 Вентилационните тръби с отворен напречен разрез, по-голям от 0,02 m 2 , преминаващи
през вертикални прегради клас B, са облицовани
със стоманени ръкави с дължина 900 mm, за
предпочитане разделени на 450 mm от всяка от
страните на вертикалните прегради, освен ако
тази дължина на тръбата не е от стомана.
9.6 Предприемат се необходимите мерки по
отношение на пунктовете за управление извън
машинните отделения, за да се осигури поддържането на вентилацията, видимостта и липсата
на дим, така че в случай на пожар машинното
отделение и оборудването в него да продължат
да се управляват и да работят ефективно. Осигуряват се независими и алтернативни средства
за подаване на въздух; отворите на двата източника за подаване на въздух се разполагат така,
че вероятността и двата отвора едновременно да
се потопят в дима да бъде сведена до минимум.
Такива изисквания не е необходимо да се прилагат по отношение на пунктовете за управление,
разположени на и с достъп до открита палуба,
или когато локалните средства за затваряне биха
били също толкова ефективни.
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9.7 Когато преминават през жилищни помещения или помещенията за съхраняване на
запалителни материали, изпускателните тръби от
камбузите отговарят на изискванията, определени
за отделенията от клас А. Всяка изпускателна
тръба е оборудвана със следното:
9.7.1 утаител за мазнини, който може лесно
да се отстранява за почистване;
9.7.2 с противопожарен клапан, разположен
в долния край на тръбата;
9.7.3 механизъм за спиране на смукателния
вентилатор, който може да се регулира от камбуза; и
9.7.4 стационарно средство за потушаване на
пожар в самата тръба.
9.8 Когато е необходимо вентилационна тръба
да преминава през отделение на главна вертикална зона, непосредствено до отделението се
инсталира обезопасяващ автоматичен затварящ
се противопожарен клапан. Също така той може
да бъде затварян ръчно от всяка страна на отделението. Местоположението, от което клапанът
се управлява, е леснодостъпно и отбелязано с
червена светлоотражателна боя. Тръбата между
отделението и клапана е изработена от стомана
или друг равностоен материал и при необходимост се изолира в съответствие с изискванията
на Глава II- 2/A/12.1. К лапанът се монтира
най-малко от едната страна на отделението с
видим индикатор, показващ дали е в отворено
положение.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
9.9 Главните смукателни и изпускателни отвори на всички вентилационни системи могат да
се затварят от външната страна на помещенията,
които те вентилират.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
9.10 Електрическата вентилация на жилищните помещения, сервизните помещения, багажните отделения, пунктовете за управление
и машинните отделения може да се изключи от
леснодостъпно място извън помещението, което
тя обслужва. Това местоположение не се възпрепятства в случай на пожар в обслужваните
помещения. Осигурените средства за спиране
на електрическата вентилация на машинните
отделения са напълно отделени от средствата,
предназначени за спиране на вентилацията на
други помещения.
9.3 НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
В съответствие с Кодекса за методите за изпитване на температурата на възпламеняване на
ИМО се изпитват следните механизми:
9.3.1 противопожарни клапани, включително
съответните органи за управление; и
9.3.2 отвори за тръби през отделенията клас А.
Не се изисква да се провежда изпитване, когато
към вентилационните тръби директно са свързани стоманени ръкави посредством нитовани,
завинтени или запоени фланци.
10. Прозорци и странични люкове (правило 33)
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
10.1 Всички прозорци и люкове във вертикалните прегради на жилищните и сервизни помещения и в пунктовете за управление, различни
от тези, към които се отнасят изискванията на
точка 10.7.5, отговарят на изискванията за безопасност на вертикалните прегради, в които са
вградени.
В новите кораби класове В, С и D, построени
на или след 1 януари 2003 г., това се определя в
съответствие с Кодекса за методите за изпитване
на температурата на възпламеняване.
10.2 Без да се засягат изискванията в таблиците на точки 4 и 5, всички прозорци и
странични люкове във вертикалните прегради,
които отделят жилищните и сервизни помещения
и пунктовете за управление от атмосферните
влияния, се изграждат с рамки от стомана или
друг подходящ материал. Стъклото се поставя
в метална рамка или винкел.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПРЕВОЗВАЩИ ПОВЕЧЕ ОТ 36 ПЪТНИЦИ:
10.3 Когато са предвидени автоматични пръскачки за прозорци, прозорците от категория А-0
могат да се приемат, че са еквивалентни.
В новите кораби класове B, C и D, построени на или след 1 януари 2003 г., автоматичните
дъждовални дюзи със специално предназначение
са или:
10.3.1 специално предназначени дюзи, разположени над прозорците и инсталирани в допълнение
на конвенционалните таванни пръскачки; или
10.3.2 конвенционални таванни пръскачки,
разположени така, че прозорецът се предпазва
със средна норма от най-малко 5 l/m 2 в минута,
а допълнителната площ на прозореца е включена при изчисляване покритието на лицето на
прозореца.
Прозорците, разположени от страната на кораба под пространствата за качване в спасителните
лодки, притежават противопожарна цялост, равна
най-малко на тази, която се изисква за клас А-0.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПРЕВОЗВАЩИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 36 ПЪТНИЦИ, И
СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
10.4 Независимо от изискванията на таблиците
в Глава II-2/Б/5, специално внимание се обръща
на целостта на прозорците, които са обърнати
към откритите или закритите пространства за
качване в спасителни лодки или салове, и на
противопожарната цялост на прозорците, разположени под такива пространства по такъв начин,
че тяхната повреда при пожар би възпрепятствала
спускането или качването в спасителни лодки
или салове.
11. Ограничения за използване на запалителни
материали (правило 34)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
11.1 С изключение на товарните помещения,
пощенските помещения, багажните отделения
или хладилните камери на сервизните помещения, всички облицовки, подове, устройства за
спиране на течението, тавани и изолации са от
незапалими материали. Частичните вертикални
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прегради или палуби, използвани за подразделяне на помещения, предназначени за битови
или развлекателни цели, също са изградени от
незапалими материали.
11.2а Ограничителите за изпарения и лепилата, които се използвани в съчетание с изолация,
както и изолацията на тръбните принадлежности,
използвани за студените сервизни системи, не са
огнеупорни, но са в минималното необходимо
количество, а техните открити повърхности имат
свойства на устойчивост срещу разпространяването на пламък.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
11.3 Следните повърхности имат свойства за
слабо разпространяване на пламък:
11.3.1 откритите повърхности в коридорите
и заградените ст ълбища и на вертикалните
прегради, облицовки на стените и таваните
във всички жилищни и сервизни помещения и
пунктове за управление;
11.3.2 скрити или недостъпни места в жилищните и сервизните помещения и пунктове
за управление.
11.4 Общият обем запалими облицовки, корнизи, декоративни детайли и фурнири във всяко
жилищно и сервизно помещение не надхвърля
обем, равен на 2,5 mm фурнир от общата площ
на стените и тавана. Мебелите, които са прикрепени към облицовката, вертикалните прегради
или палубите, не се включват в общия обем на
запалимите материали.
При кораби, оборудвани с автоматична дъждовална система, отговаряща на изискванията
на Глава II 2/А/8, горепосоченият обем може да
включва някакъв запалим материал, използван
за изграждане на отделения клас C.
11.5 Фурнирите, използвани в повърхностите
и облицовки, предмет на изискванията на точка
3, имат калорична стойност, непревишаваща
45 MJ/m 2 от площта за използваната плътност.
11.6 Обзавеждането в стълбищните заграждения се свежда до наличния брой места за
сядане. То е фиксирано и ограничено до шест
места на всяка палуба във всяко стълбищно заграждение с ограничена опасност от пожар и не
възпрепятства аварийните изходи на пътниците.
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
може да разреши допълнителни места за сядане
в пространството около основната рецепция в
стълбищното заграждение, когато те са закрепени, огнеупорни и не възпрепятстват аварийните
изходи на пътниците. Не се допуска мебелировка в пътническите коридори и коридорите на
екипажа, които са част от аварийните изходи в
зоните около каютите. В допълнение към горе
споменатото, се разрешат шкафове, изработени
от огнеупорни материали, където се съхранява
задължителното оборудване за безопасност. В
коридорите се разрешават машини за питейна
вода и лед, при условие че са фиксирани и не
ограничават ширината на аварийните изходи. Това
се отнася и до декоративните цветя и растения,
статуи или други предмети на изкуството, като
картини и гоблени, в коридорите и стълбищата.
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11.7a Бои, лакове и други завършващи обработката материали, използвани върху открити
вътрешни повърхности, не причиняват излишни
количества дим и токсични продукти в съответствие с Кодекса за методите за изпитване
на температурата на възпламеняване на ИМО.
11.7 Бои, лакове и други завършващи обработката материали, използвани върху открити
вътрешни повърхности, не причиняват излишни
количества дим и токсични продукти.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
11.8a Основните покрития на палубите, когато
се използват в жилищните и сервизните помещения и пунктове за управление, са изработени от
одобрен материал, който не се запалва лесно и не
причинява опасност от токсични вещества или
експлозия при повишаване на температурите, в
съответствие с Кодекса за методите за изпитване
на температурата на възпламеняване на ИМО.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
12. Конструктивни детайли (правило 35)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
В жилищните и сервизните помещения, пунктовете за управление, коридорите и стълбищата:
12.1 въздушните пространства, намиращи се
зад таваните, ламперията или облицовката, се
разделят според нуждите от плътно затворени
принадлежности за спиране на течението на не
повече от 14 mM една от друга;
12.2 тези въздушни пространства във вертикална посока, включително тези под облицовката
на стълбите, шахтите и т. н., са затворени на
всяка палуба.
13. Стационарни системи за детектори за пожар и противопожарна аварийна сигнализация
и автоматична система за пръскачките, детекторите за пожар и противопожарната аварийна
сигнализация (правило 14) (правило 36)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
13.1 През всяка отделна зона, независимо
дали вертикална или хоризонтална, на корабите, превозващи не повече от 36 пътници, и
корабите с дължина, по-малка от 24 mM, във
всички жилищни и сервизни помещения, както
и в пунктовете за управление с изключение на
помещенията, които не създават значителна
опасност от пожар, като празните пространства,
санитарните помещения и т. н., се инсталира или:
13.1.1 стационарна система за детектори за
пожар и противопожарна аварийна сигнализация
от одобрен вид, отговаряща на изискванията на
Глава II-2/А/9, инсталирана и свързана по начин,
при който се установява наличието на пожар в
тези помещения, а в новите кораби класове B,
C и D, построени на или след 1 януари 2003 г.,
и детектори за дим в коридорите, стълбищата и
аварийните изходи в жилищните помещения, или
13.1.2 автоматична система за пръскане, детектори за пожар и противопожарна аварийна
сигнализация от одобрен вид, отговаряща на
изискванията на Глава II-2/А/8 или на ръковод-
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ните насоки на ИМО за одобрена еквивалентна
дъждовална система по Резолюция А.800(19) на
ИМО, инсталирана и свързана по начин, при
който предпазва тези помещения, и в допълнение стационарна система за детектори за пожар
и противопожарна аварийна сигнализация от
одобрен вид, отговаряща на изискванията на
Глава II-2/А/9, инсталирана и свързана по начин, при който се установява наличието на дим
в коридорите, стълбищата и аварийните изходи
в жилищните помещения.
13.2 Корабите, превозващи повече от 36
пътници, с изключение на корабите с дължина,
по-малка от 24 mM, се оборудват със:
Автоматична система за пръскане, детектори
за пожар и противопожарна аварийна сигнализация от одобрен вид, отговаряща на изискванията
на Глава II-2/А/8 или на ръководните насоки
на ИМО за одобрена еквивалентна дъждовална система по Резолюция А.800(19) на ИМО,
инсталирана във всички сервизни помещения,
пунктове за управление и жилищни помещения,
включително в коридорите и стълбищата.
Алтернативно пунктовете за управление, в
които вода би могла да причини повреда на
основното оборудване, могат да се оборудват с
одобрена стационарна пожарогасителна система
от друг вид.
Стационарна система за детектори за пожар
и противопожарна аварийна сигнализация от
одобрен вид, отговаряща на изискванията на
Глава II-2/А/9, се инсталира и свързва по начин,
при който се установява наличието на дим в
сервизните помещения, пунктовете за управление и жилищните помещения, включително и
в коридорите и стълбищата. Не е необходимо
монтирането на детектори за дим в индивидуалните бани и камбузи.
Помещенията с малка или никаква опасност
за пожар, като празните помещения, обществените тоалетни, помещенията за съхраняване на
въглероден двуокис и други подобни помещения,
не се оборудват с автоматична система за пръскане, детектори за пожар и противопожарна
аварийна сигнализация.
13.3 В периодично необслужваните машинни
отделения се инсталира стационарна система за
детектори за пожар и противопожарна аварийна
сигнализация от одобрен вид в съответствие с
приложимите изисквания на Глава II-2/А/9.
Тази пожароизвестителна система се проектира, като детекторите за пожар се разполагат по
начин, при който бързо установяват огнището на
пожара във всяка една част от тези помещения
и при всякакви нормални условия на работа на
двигателя и вариации в работата на вентилационната система, съобразно температурата на
околната среда. Не се позволяват детекторни
системи само с температурен датчик, с изключение помещенията с ограничена височина, където
употребата им е определено препоръчителна.
Детекторната система предизвиква звукови и
визуални сигнализации, като и двете ясно се
различават от същите сигнализации на всяка
друга система, която не предупреждава за пожар,
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разположени на подходящи места, откъдето могат
да бъдат чути и видени на щурманския мостик
и от отговорния инженер.
Когато на щурманския мостик няма членове
на екипажа, звукът на сигнализацията се чува на
място, където има отговорен член на екипажа.
След инсталиране системата се изпитва при
различни условия на работа на двигателя и на
вентилацията.
14. Защита на специална категория помещения (правило 37)
14.1 Разпоредби, приложими по отношение
на специална категория помещения над или под
горната палуба
ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НОВИТЕ КОРАБИ КЛАСОВЕ В,
С И D И СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ КЛАС В:
14.1.1 Общи разпоредби
14.1.1.1 Основният принцип, залегнал в тази
точка, е, че тъй като обикновеното главно вертикално зониране може да не е подходящо за
специалната категория помещения, за тези помещения се осигурява друга еквивалентна защита
на базата на концепцията за хоризонталното
зониране и посредством ефикасна стационарна
пожарогасителна система. При тази концепция
хоризонталната зона за целите на тази точка може
да включва специална категория помещения в
повече от една палуба, при условие че общата
височина на просвета за превозни средства не
превишава 10 m.
14.1.1.2 Изискванията на Глава II-2/А/12, II2/Б/7 и II-2/Б/9 относно запазване целостта на
вертикалните зони се прилагат по един и същ
начин за палубите и вертикалните прегради, които
формират границите, отделящи хоризонталните
зони една от друга, както и от останалата част
на кораба.
14.2 Конструктивна защита
14.2.1 В нови кораби, превозващи повече от
36 пътници, граничните вертикални прегради и
палуби на специалната категория помещения се
изолират в съответствие със стандарт клас „А60“. Този стандарт обаче може да бъден сведен
до стандарт А-0, когато пространствата на откритите палуби (така, както са определени в Глава
II-2/Б/4.2.2(5), санитарните или други подобни
пространства (така, както са определени в правило II-2/Б/4.2.2(9), или резервоарите, празните
или спомагателни машинни отделения с ниска
или никаква опасност от пожар (така, както са
определени в Глава II-2/Б/4.2.2(10), са разположени само от едната страна на отделението.
Когато резервоарите за течно гориво са разположени под специалната категория пространства,
целостта на палубата между тези пространства
може да се сведе до стандарт А-0.
14.2.2 В новите кораби, превозващи не повече
от 36 пътници, и в съществуващите кораби клас
B, превозващи повече от 36 пътници, граничните
вертикални прегради на специалната категория
помещения се изолират според изискванията за
помещенията от категория (11), определени в
таблица 5.1 на Глава II-2/Б/5, а хоризонталните
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граници според изискванията за помещенията
от категория (11), определени в таблица 5.2 на
Глава II-2/Б/5.
14.2.3 На щурманския мостик има индикатори за затварянето на вратите към специалната
категория помещения.
Конструкцията на вратите към специалната
категория помещения не позволява те да са
постоянно отворени, а по време на плаване са
затворени.
14.3 Стационарна пожарогасителна система
Всяка специална категория помещение се
оборудва с одобрена стационарна система за
пръскане на вода под налягане, която се задейства ръчно, така че всички части на всяка
палуба или платформата с превозни средства да
бъдат защитени.
На новите кораби от класове B, C и D, построени на или след 1 януари 2003 г., такива
системи за пръскане на вода се оборудват със:
14.3.1 манометър върху клапана на колектора;
14.3.2 обозначение върху всеки клапан на
колектора за обслужваните помещения;
14.3.3 инструкции за поддръжка и работа,
намиращи се в отделение за клапаните; и
14.3.4 достатъчен брой изпускателни клапани.
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да разреши използването на която и
да е друга стационарна пожарогасителна система,
която е доказала, че е не по-малко ефективна за
контролиране на пожари, които е вероятно да
възникнат в такива помещения след изпитване
в естествена среда при условия, симулиращи
пожар в резултат изтичане на петрол в специална категория помещения. Такава стационарна
система за пръскане с вода или друга еквивалентна пожарогасителна система отговаря на
изискванията на Резолюция А.123(V) на ИМО,
като се отчита и Ръководството за одобрение
на алтернативни противопожарни системи на
водна основа за специална категория помещения
в циркуляр MSC/Circ.1272 на ИМО.
14.4 Контрол и откриване на пожар
14.4.1 В специалната категория помещения
се поддържа ефективна система за наблюдение.
Във всяко помещение, в което не се осъществява контрол посредством постоянно наблюдение
за пожар по всяко време на пътуването, има
ста ц ионарна п ро т и вопожарна дет ек т орна и
противопожарна сигнализационна система от
одобрен вид, отговарящи на изискванията на
Глава II-2/А/9. Стационарната противопожарна
детекторна система да може бързо да локализира избухването на пожар. Видът, отстоянието и
местоположението на детекторите се определят,
като се отчитат работата на вентилацията и
други значими фактори.
При новите кораби от класове B, C и D, построени на или след 1 януари 2003 г., системите
след инсталирането им се изпитват при обичайни
условия на вентилация дали отговарят на общите
изисквания за инерционност, определени от Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
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14.4.2 Пунктовете за ръчните противопожарни
кранове се разполагат във всички помещения
специална категория според нуждите, като в
близост до всеки изход от такова помещение се
поставя по един.
При новите кораби от класове B, C и D, построени на или след 1 януари 2003 г., пунктовете
за ръчни противопожарни кранове имат отстояние
един от друг, така че никоя част от пространството да е отдалечена на повече от 20 mM от
някой пункт за ръчни противопожарни кранове.
14.5. Преносимо пожарогасително оборудване
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D, ПОСТРОЕНИ ПРЕДИ 1 ЯНУАРИ 2003 Г., И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС В:
14.5а За всяка специална категория помещение
се осигуряват:
14.5а.1 най-малко три пожарогасителя с воден прах;
14.5а.2 един преносим пожарогасител с пяна,
отговарящ на изискванията на Глава II-2/А/6.2,
при условие че корабът разполага с най-малко два
такива агрегата на кораба за тези помещения; и
14.5а.3 най-малко по един преносим пожарогасител, разположен при всеки достъп към
такива помещения.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
14.5б Във всеки трюм или отделение, където
се превозват превозни средства на всяко палубно
равнище, се осигуряват преносими пожарогасители, разположени на 20 m един от друг от
двете страни на помещението. Най-малко по
един преносим пожарогасител се разполага при
всеки достъп към такова помещение.
В допълнение в специалната категория помещения се осигурява следното противопожарно
оборудване:
14.5б.1 най-малко три пожарогасителя с воден
прах; и
14.5б.2 един преносим пожарогасител с пяна,
отговарящ на изискванията на Кодекса за системите за противопожарна безопасност, при
условие че корабът разполага с най-малко два
такива агрегата на кораба за ро-ро помещенията.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
14.6 Вентилационна система
14.6.1 За специалната категория помещения се
осигурява ефективна електрическа вентилационна система, достатъчна за най-малко 10 смени на
въздуха в помещенията за един час. Системата
за тези помещения е напълно отделена от други
вентилационни системи и работи постоянно,
когато там има превозни средства. Броят на
смените на въздуха се увеличава до най-малко
20 пъти по време на качването и разтоварването
на превозните средства.
Вентилационните тръби, които обслужват
специалната категория помещения и могат да
се затварят херметически, са отделни за всяко
такова помещение. Системата може да се управлява от място извън тези помещения.
14.6.2 Вентилацията не допуска наслояване
на въздуха и въздушни ями.
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14.6.3 На щурманския мостик се осигуряват
средства за сигнализиране всяка загуба или
нама л яване на необходими я вентилационен
капацитет.
14.6.4 Осигуряват се средства за бързото спиране и затваряне на вентилационната система в
случай на пожар, като се отчитат атмосферните
и морските условия.
14.6.5 Вентилационните тръби, включително
клапаните, са изработени от стомана и разположени по начин, одобрен от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
На новите кораби класове B, C и D, построени
на или след 1 януари 2003 г., вентилационните
тръби, които преминават през хоризонталните
зони или машинните отделения, представляват
стоманени тръби от клас А-60, изработени в съответствие с Глава II-2/Б/9.2.3.1.1 и II-2/Б/9.2.3.1.2.
14.2 Допълнителни разпоредби, приложими
само по отношение на специалната категория
помещения над горната палуба
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
14.2.1.1 Шпигати
Поради опасност от сериозно нарушаване на
стабилността на кораба в резултат от натрупване
на големи количества вода на палубата или на
палубите вследствие от работата на стационарната система за пръскане на вода под налягане,
шпигатите се разполагат по начин, при който
осигуряват бързото изпускане на тази вода зад
борда.
ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НОВИТЕ КОРАБИ КЛАСОВЕ В,
С И D И СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ КЛАС В:
14.2.1.2 Изпускане на вода
14.2.1.2.1 Изпускателните клапани на шпигатите, снабдени със средство за затваряне, което
може да се управлява от място над горната
палуба в съответствие с изискванията на действащата Международна конвенция за товарните
водолинии, се държат отворени, когато корабите
са в морето.
14.2.1.2.2 Всяко действие на вентилите, посочени в точка 14.1.2.1, се записва в корабния
дневник.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
14.2 Предпазни мерки срещу възпламеняване
на запалителни изпарения:
14.2.1 На всяка палуба или платформа, ако има
такава, на която се пренасят превозни средства
и на която може да се очаква да се акумулират
взривоопасни пари, с изключение на платформите
с размери на отворите, позволяващи пропускането
на петролни пари надолу, оборудването, което
може да представлява източник на възпламеняване на запалителни пари, и по-специално
електрическото оборудване и инсталация, се
монтира най-малко 450 mm над палубата или
платформата. Електрическото оборудване, монтирано на повече от 450 mm над палубата или
платформата, е закрито и обезопасено, така че
да предотврати изхвърчането на искри. Когато
обаче за безопасната работа на кораба е необходимо електрическото оборудване и инсталация
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да са разположени на по-малко от 450 mm над
палубата или платформата, това оборудване и
инсталация са от тип, който е одобрен за безопасното използване в условията на запалителна
смес от петрол и въздух.
14.2.2 Електрическото оборудване и инсталация, които са разположени в смукателна вентилационна тръба, са от тип, който е одобрен за
безопасното използване в условията на запалителна смес от петрол и въздух, а изпускателният
отвор от всяка смукателна тръба е разположен
на безопасно място, като се имат предвид други
възможни източници на запалване.
14.3 Допълнителни разпоредби, приложими
само по отношение на специалните категории
помещения под горната палуба
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
14.3.1 Изпомпване на трюма и дренаж
Поради опасност от сериозно нарушаване
стабилността на кораба в резултат от натрупване на големи количества вода на палубата или
на върха на резервоара вследствие от работата
на стационарната система за пръскане на вода
под налягане Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ може да изиска да се осигуряват съоръжения за изпомпване и дренаж в
допълнение на изискванията на Глава II-1/В/3.
На новите кораби класове B, C и D, построени на или след 1 януари 2003 г., дренажната
система е конструирана така, че да изпомпва не
по-малко от 125 % от комбинирания капацитет
на помпите на системата за пръскане на вода и
капацитета на необходимия брой накрайници на
противопожарни шлангове. Дренажната система
може да се управлява от място извън защитеното
помещение, в близост до органите за управление на пожарогасителните системи. Помпите
в трюма са със задоволителен капацитет и се
разполагат при страничната обшивка на кораба
на разстояние не повече от 40 m една от друга
във всяко непромокаемо отделение.
14.3.2 Предпазни мерки срещу възпламеняване
на запалителни изпарения:
14.3.2.1 Когато има електрическо оборудване
и инсталация, те са от тип, който е подходящ
за употреба в условията на запалителна смес
от петрол и въздух. Не се разрешава друго оборудване, което може да представлява възможен
източник на запалване на възпламеними пари.
14.3.2.2 Електрическото оборудване и инсталация, които са разположени в смукателна
вентилационна тръба, са от тип, който е одобрен
за безопасното използване в условията на запалителна смес от петрол и въздух, а изпускателният
отвор от всяка смукателна тръба е разположен
на безопасно място, като се имат предвид други
възможни източници на запалване.
14.4 Постоянни отвори
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
Постоянните отвори в страничните обшивки,
краищата или покритите палуби на специалната
категория помещения се разполагат така, че пожар в специалната категория помещение да не
застрашава районите за съхранение и пунктовете
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за качване на спасителните съдове и жилищните
помещения, сервизните помещения и пунктовете за управление в надстройката и покритите
палуби над специалната категория помещения.
15. Системи за противопожарни патрули,
детектори, аварийна сигнализация и корабна
високоговорителна уредба (правило 40)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
15.1 Инсталират се ръчни противопожарни
кранове, отговарящи на изискванията на Глава
II-2/А/9.
15.2 Всички кораби по всяко време, когато
са в морето или на пристанище (с изключение,
когато не са в експлоатация), са обслужвани или
оборудвани така, че да се осигури незабавното
приемане на всяка първоначална противопожарна
сигнализация от отговорния член на екипажа.
15.3 Инсталира се специална сигнализация,
управлявана от щу рманския мостик или от
пункта за управление на пожара, която служи за
повикване на екипажа. Тази сигнализация може
да съставлява част от общата алармена система
на кораба, но е в състояние да бъде задействана отделно от сигнализацията в пътническите
помещения.
15.4 Има корабна високоговорителна уредба
или друго ефективно средство за комуникация
на разположение във всички жилищни и сервизни помещения и пунктове за управление и
откритите палуби.
На новите кораби класове B, C и D, построени
на или след 1 януари 2003 г., такава корабна високоговорителна уредба отговаря на изискванията
на правило III/6.5 от SOLAS, както е изменена.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
15.5 За корабите, превозващи повече от 36
пътници, се поддържа ефикасна патрулна система,
така че избухването на пожар да бъде своевременно открито. Всеки член на противопожарния
патрул е обучен и запознат със съоръженията
на кораба, както и с местоположението и функционирането на оборудването, което той или тя
може да се наложи да използва. Всеки член на
противопожарния патрул е осигурен с подвижна
радиостанция за двустранна връзка.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
15.6 Кораби те, превозващи повече от 36
пътници, имат детекторни сигна лизации за
системите по точка 15.13.2, централизирани в
постоянно обслужван главен пункт за управление. В допълнение органите за дистанционно
затваряне на огнеупорните врати и спиране на
вентилационните витла също се концентрират на
това място. Вентилаторите могат да бъдат реактивирани от екипажа в постоянно обслужваните
пунктове за управление. Контролният панел в
главния пункт за управление показва отворени и
затворени позиции на противопожарните врати,
затворени или спрени детектори, сигнализации
и вентилатори. Контролният панел постоянно
се захранва и има автоматичен превключвател
за аварийно захранване в случай на прекъсване
на нормалното електрозахранване. Контролният
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панел се захранва от основния и от аварийния
източник на електрическа енергия, определени
в Глава II-1/Г/3, освен ако в правилата не се
предвижда друго.
15.7 Контролният панел е изграден на принципа на надеждността, напр. отворена детекторна
верига предизвиква състояние на авария.
16. Модернизиране на съществуващите кораби клас B, превозващи повече от 36 пътници
(правило 41-1)
16.1 В допълнение към изискванията за съществуващите кораби от клас B в настоящата
Глава II-2 съществуващите кораби клас B, превозващи повече от 36 пътници, отговарят на
следните изисквания:
16.1.1 Всички жилищни и сервизни помещения, стълбищни заграждения и коридори са
оборудвани с детектори за дим и със сигнализационна система от одобрен вид, които отговарят на изискванията на Глава II-2/А/9. Тази
система не е необходимо да бъде монтирана в
самостоятелни бани и в помещенията, където
има малка или никаква опасност от пожар, като
празните помещения и други такива. В камбузите
се инсталират детектори, които се активират от
топлина, а не от дим.
16.1.2 Детекторите за дим, свързани към
системата на противопожарните детектори и
сигнализация, също са разположени над таваните
на стълбищата и коридорите в помещенията,
където конструкцията на таваните е изработена
от запалителни материали.
16.1.3.1 Окачените огнеупорни врати, които
са закрепени на панти в стълбищните заграждения, във вертикалните прегради на главните
вертикални зони и в разделителните стени на
камбузите, които обикновено се държат отворени,
са самозатварящи се и могат да се освобождават
от главния пункт на управление и от място при
самата врата.
16.1.3.2 В постоянно обслужван главен пункт
за управление се поставя панел, който показва
дали огнеупорните врати в стълбищните заграждения, вертикалните прегради на главните
вертикални зони и в разделителните стени на
камбузите са затворени.
16.1.3.3 Изпускателните тръби от камбузите, в
които е вероятно да се наслоят мазнини и които
преминават през жилищни помещения или помещенията, съдържащи запалителни материали,
се изграждат като отделения от клас А. Всяка
изпускателна тръба от камбузите е снабдена със:
16.1.3.3.1 утаител за мазнина, който може
лесно да се отстранява за почистване, освен ако
не е инсталирана друга алтернативна система
за отстраняване на мазнина;
16.1.3.3.2 с противопожарен клапан, разположен в долния край на тръбата;
16.1.3.3.3 със системи за затваряне на смукателните вентилатори, които да могат да се
управляват от самия камбуз;
16.1.3.3.4 стационарни средства за потушаване
на пожар в тръбата; и
16.1.3.3.5 подходящо разположени отвори за
проверка и почистване.
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16.1.3.4 В рамките на стълбищните заграждения могат да се разполагат единствено обществени
тоалетни, асансьори, хранилища от незапалителни материали, осигуряващи съхранението
на противопожарното оборудване, и открити
информационни щандове. Други съществуващи
помещения в зоната на заградените стълбищни
пространства:
16.1.3.4.1 се изпразват, затварят се постоянно
и се изключват от електрическата система; или
16.1.3.4.2 се отделят от стълбищните заграждения посредством отделения клас А в съответствие
с Глава III-2/Б/5. Тези пространства могат да имат
директен достъп до стълбищните заграждения
посредством врати клас А в съответствие с Глава
II-2/Б/5 и при условие че в тези пространства е
инсталирана противопожарна дъждовална система. Независимо от това обаче, каютите не се
отварят директно към стълбищните заграждения.
16.1.3.5 От други помещения, които не са
общи площи, коридори, обществени тоалетни,
специална категория помещения, други стълбища, определени в Глава II-2/Б/6.1.5, откритите
палубни пространства и помещения, обхванати
от точка 3.4.2, не се разрешава директен достъп
до стълбищните заграждения.
16.1.3.6 Наличните машинни отделения от
категория (10), описани в Глава II-2/Б/4, и съществуващите офиси на информационните гишета с
директен достъп към стълбищните заграждения
могат да се запазят, при условие че са защитени
с детектори за дим и че съществуващите офиси
на информационните гишета са обзаведени единствено с мебелировка с ограничен риск от пожар.
16.1.3.7 В допълнение към аварийното осветление по Глава II-1/Г/3 и III/5.3 аварийните
изходи, включително стълбищата и изходите,
са обозначени при всички аварийни изходи,
включително ъглите и междинните сектори,
със светлини или фотолуминесцентни лентови
индикатори, разположени не повече от 0,3 m над
палубата. Маркировките дават възможност пътниците да открият аварийните пътеки и изходи.
В случай че се използва електрическо осветление,
то се захранва от аварийния енергиен източник
и е разположено така, че при повреда в някоя
лампа или при прекъсване на водеща ивица
да не предизвика прекъсване в осветлението
на лентата. Освен това всички обозначения по
аварийните изходи и местата с противопожарно
оборудване са от фотолуминесцентен материал
или са осветени. Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ гарантира, че такова осветление
или фотолуминесцентно оборудване е оценено,
изпитано и приложено в съответствие с указанията на Резолюция А.752(18) на ИМО или ISO
15370-2001 стандарт.
16.1.3.8 Осигурява се обща аварийна сигнална
система. Сигнализацията може да се възприема звуково във всички жилищни помещения и
в обичайните работни места на екипажа и на
откритите палуби, а равнището на звуковото є
налягане отговаря на стандартите на Кодекса
за сигнализациите и индикациите, приет с Резолюция А.686 (17) на ИМО, както е изменена.
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16.1.3.9 Има общокорабна високоговорителна
уредба или друго ефективно средство за комуникация на разположение във всички жилищни, общи и сервизни помещения и пунктове за
управление и открити палуби.
16.1.3.10 Обзавеждането в стълбищните заграждения се свежда до наличния брой места
за сядане. То е фиксирано и ограничено до шест
места на всяка палуба във всяко стълбищно заграждение с ограничена опасност от пожар и не
възпрепятства аварийните изходи на пътниците.
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
може да разреши допълнителни места за сядане
в пространството около основната рецепция в
стълбищното заграждение, когато те са закрепени, огнеупорни и не възпрепятстват аварийните
изходи на пътниците. Не се допуска мебелировка в пътническите коридори и коридорите на
екипажа, които са част от аварийните изходи в
зоните около каютите. В допълнение към горе
споменатото се разрешават шкафове, изработени
от огнеупорни материали, където се съхранява
задължителното оборудване за безопасност.
16.2 В допълнение:
16.2.1 Всички стълбища в жилищните и сервизните помещения имат стоманена рамкова
конструкция, освен ако Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ не разреши използването на друг равностоен материал, и са в заграждения от отделения клас А с ефикасни средства
за затваряне на всички отвори, с изключение на:
16.2.1.1 стълбища, когато свързват само две
палуби, не е необходимо да бъдат оградени, при
условие че интегритетът на палубата се запазва
с подходящи вертикални прегради или врати
в междупалубното пространство; когато едно
стълбище е заградено в едно междупалубно
прост ранство, ст ълбищното заг ра ж дение се
защитава в съответствие с таблиците за палуби
в Глава II-2/Б/5;
16.2.1.2 стълбища могат да бъдат разположени
на открито в обществено помещение, при условие
че те се намират изцяло в такова обществено
помещение.
16.2.2 Машинните отделения са снабдени със
стационарни пожарогасителни системи, отговарящи на изискванията на Глава II-2/А/6.
16.2.3 Вентилационните тръби, преминаващи
през отделенията между главни вертикални зони,
се оборудват с надежден противопожарен клапан с автоматично затваряне, който може да се
затваря и ръчно от всяка страна на отделението.
В допълнение такива надеждни противопожарни
клапани с автоматично затваряне с ръчно управление от вътрешната страна на заграждението
се монтират на всички вентилационни тръби,
обслужващи жилищните и сервизните помещения и стълбищните заграждения на местата,
к ъдето те п реминават п рез заг ра ж дени я та.
Вентилационните тръби, когато преминават
през отделение на главна противопожарна зона,
без сервизни помещения от двете страни, или
когато преминават през стълбищно заграждение,
без да го обслужват, не е необходимо да бъдат
снабдени с клапани, при условие че са направени
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и изолирани по стандарт А-60 и нямат отвори
в стълбищното заграждение или в страничната
шахта, която не е директно обслужвана.
16.2.4 Специалната категория помещения
отговарят на изискванията на Глава II-2/Б/14.
16.2.5 Всички огнеупорни врати в стълбищните заграждения, вертикалните прегради на
главните вертикални зони и границите на камбузите, които обикновено се държат отворени,
могат да се освобождават от централен пункт
за управление и от самата врата.
16.2.6 Изискванията на точка 1.3.7 се прилагат и по отношение на жилищните помещения.
16.3 Не по-късно от 1 октомври 2005 г. или
15 години след датата на построяване на кораба,
която от двете дати е по-късна:
16.3.1 Жилищните и сервизните помещения,
ст ълбищните заг ра ж дени я и кори дорите се
оборудват с автоматични пръскачки, пожародетекторни и противопожарни сигнални системи,
отговарящи на изискванията на Глава II-2/А/8
или на ръководните насоки за одобрена дъждовална система в Резолюция А.800 (19) на ИМО.
17. Специални изисквания към кораби, пренасящи опасни товари (правило 41)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.,
И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАС B:
Изискванията на правило II-2/54 от SOLAS,
в сила от 17 март 1998 г., се прилагат към пътническите кораби, пренасящи опасни товари,
когато това е необходимо.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
Изискванията на точка 19 на част Ж от Глава II-2 на ревизираната версия на Конвенцията
SOLAS от 1 януари 2003 г. се прилагат към
пътническите кораби, пренасящи опасни товари,
когато това е необходимо.
18. Специални изисквания за съоръженията
за кацане на хеликоптери
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
Корабите, оборудвани с площадки за кацане
на хеликоптери, отговарят на изискванията на
точка 18 на част Ж от Глава II-2 на ревизираната
версия на Конвенцията SOLAS от 1 януари 2003 г.

ГЛАВА III
СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА
1. Определения (правило 3)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
1.1 За целите на настоящата глава, освен ако
изрично не е указано друго, се прилагат определенията на правило III/3 на SOLAS от 1974 г.,
както е изменена.
1.2 „Кодекс LSA“ означава Международния
кодекс за спасителни средства (LSA), съдържащ
се в Резолюция MSC.48(66) на ИМО, както е
изменена.
2. Комуникации, спасителни съдове и спасителни лодки, лични животоспасяващи средства
(правила 6, 7, 17, 18, 21 и 22)
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
2.1 Всеки кораб пренася най-малко радио
спасителни средства, радарни транспондери,
лични спасителни средства, спасителни салове
и лодки, сигнални ракети, спасителни въжета и
приспособления, определени в следната таблица
и съответните бележки, отнасящи се до класа
на кораба.
2.2 Всички горепосочени средства, включително съоръженията им за спускане, когато е
необходимо, отговарят на изискванията на Глава III от приложението към Конвенцията SOLAS
от 1974 г. и на Кодекса LSA, както са изменени,
освен ако изрично не е указано друго в точките
по-долу. Освен ако изрично не е предвидено друго,
съществуващото оборудване трябва да отговаря
поне на разпоредбите, които са били в сила по
времето, когато е било монтирано.
2.3 Освен това за всяка спасителна лодка на
всеки кораб има поне три водолазни костюма,
(и) в допълнение, средство за топлинна защита
за всяко лице в спасителната лодка, за което
няма водолазен костюм. Не е необходимо да се
разполага с тези водолазни костюми и средства
за топлинна защита:
2.3.1 за лица, които се настаняват в напълно
затворена спасителна лодка; или
2.3.2 ако корабът постоянно плава при топли
климатични условия, по преценка на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ предвид
препоръките в циркуляр MSC/Circ.1046 на ИМО.
2.4 Разпоредбите на точка 3.1 се прилагат също
за частично или напълно затворени спасителни
лодки, които не отговарят на изискванията в
раздел 4.5 или 4.6 от Кодекса LSA, ако те се намират на кораби, построени преди 1 юли 1986 г.
2.5 Водолазен костюм, отговарящ на изискванията в раздел 2.3 от Кодекса LSA, или костюм за
топлинна защита в съответствие с раздел 2.4 от
Кодекса LSA, с подходящ размер, се предоставя
на всяко лице, което е част от екипажа на спасителна лодка или отговаря за схема за морска
евакуация. Ако корабът постоянно плава при
топли климатични условия и ако Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ прецени, че
не е необходимо наличието на тези защитни
дрехи, предвид препоръките в циркуляр MSC/
Circ.1046 на ИМО.
2.6 Корабите, на които няма спасителен сал
или лодка, за спасителни цели се снабдяват с
най-малко един водолазен костюм. Все пак, ако
корабът постоянно плава при топли климатични условия и Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ прецени, че няма нужда от
топлинна защита, такова защитно облекло не е
необходимо да се взема, предвид препоръките
в циркуляр MSC/Circ.1046 на ИМО.
Клас на кораба | B | C | D |
Брой хора (N) Брой пътници (P) | > 250 | ≤
250 | > 250 | ≤ 250 | > 250 | ≤ 250 |
Капацитет на спасителните съдове [16] [17]
[18] [19]: | | | | | | |
– съществуващи кораби | 1,10 N | 1,10 N |
1,10 N | 1,10 N | 1,10 N | 1,10 N |
– нови кораби | 1,25 N | 1,25 N | 1,25 N |
1,25 N | 1,25 N | 1,25 N |
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Спасителни лодки [19] [20] | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 |
Спасителни пояси [21] | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 |
Спасителни жилетки [23] [24] [27] [28] | 1,05
N | 1,05 N | 1,05 N | 1,05 N | 1,05 N | 1,05 N |
Детски спасителни жилетки [24] [28] | 0,10 P
| 0,10 P | 0,10 P | 0,10 P | 0,10 P | 0,10 P |
Спасителни жилетки за бебета [25] [28] | 0,025
P | 0,025 P | 0,025 P | 0,025 P | 0,025 P | 0,025 P |
Сигнални ракети [22] | 12 | 12 | 12 | 12 |
6 | 6 |
Спасителни въжета и приспособления | 1 |
1 | 1 | 1 | – | – |
Радарни транспондери | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Двупосочни VHF радиотелефонни апарати
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
3. Аварийна алармена система, високоговорителна система, поименен списък и инструкции
за аварийни ситуации, персонал за радиокомуникации, оперативни инструкции, наръчник за
обучение и инструкции за поддръжка (правила
6, 8, 9, 19 и 20)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
Всеки кораб е снабден със:
3.1 Обща аварийна сигнална система (правило 6.4.2)
Системата отговаря на изискванията на
точка 7.2.1.1 на Кодекса LSA и е подходяща да
призовава пътниците и екипажа на сборните
пунктове и да инициира дейностите, включени
в поименния списък.
Във всички кораби, превозващи повече от
36 пътници, аварийната сигнална система се
допълва от корабна високоговорителна уредба,
която се използва от мостика. Уредбата има такива качества и е организирана и разположена
по такъв начин, че съобщенията, оповестявани
чрез нея, лесно да достигат до хората с нормален
слух на всички места, където е вероятно те да
се намират, когато главният двигател работи.
ЗА НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
Общите аварийни сигнални системи трябва да
се чуват във всички жилищни зони, нормалните
помещения за работа на екипажа и на всички
открити палуби, а минималните равнища на
звуковото налягане за тона на аварийния сигнал
отговарят на точки 7.2.1.2 и 7.2.1.3 от Кодекса LSA.
3.2 Корабна високоговорителна уредба (правило 6.5)
3.2.1 В допълнение към изискванията на Глава II-2/Б/15.4 и на точка 1 всички пътнически
кораби, превозващи повече от 36 пътници, се
оборудват с корабна високоговорителна система.
3.2.2 Корабната високоговорителна уредба
представлява високоговорителна инсталация,
даваща възможност за едновременно разпространяване на съобщения до всички помещения,
където се намират екипажът или пътниците или
където и двете обикновено се намират, както и
до сборните пунктове. Тя може да разпространява съобщения от щурманския мостик и от
други такива места на борда на кораба, каквито
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ преценява, че са необходими. Монтира се,
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като се вземат предвид акустичните гранични
условия и не се изисква действие от страна на
получателите на съобщенията.
3.2.3 Корабната високоговорителна уредба е
защитена срещу неразрешено използване и ясно
се чува над шума на околната среда във всички
помещения, посочени в точка 2.2, и е снабдена
с приоритетна функция, която се упражнява от
щурманския мостик и от други такива места
на борда на кораба, каквито Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ преценява,
че са необходими, така че спешните съобщения
да се разпространяват, дори когато някой високоговорител в съответните помещения е бил
намален или ако неговият тон е бил намален
или корабната високоговорителна уредба е била
използвана не по предназначение.
ЗА НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
Минималните равнища на звуковото налягане
за предаване на аварийни съобщения отговарят
на точка 7.2.2.2 от Кодекса LSA.
3.2.4 НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
3.2.4.1 Корабната високоговорителна уредба
се състои от най-малко две вериги, които са
достатъчно разделени една от друга по тяхната дължина и имат два отделни и независими
усилвателя;
3.2.4.2 корабната високоговорителна уредба
и нейните норми на работа се одобряват от администрацията на държавата членка на знамето
предвид препоръките в циркуляр MSC/Circ.808
на ИМО.
3.2.5 Корабната високоговорителна уредба
е свързана към авариен източник на електроенергия.
3.2.6 Съществуващите кораби, които вече са
оборудвани с одобрена от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ корабна високоговорителна уредба и отговарят в основни линии на
изискванията на точки 2.2, 2.3 и 2.5, не сменят
уредбата си.
3.3. Поименен списък и инструкции за аварийни ситуации (правило 8)
Ясни инструкции, които да бъдат следвани
в аварийна ситуация, се предоставят на всяко
лице на борда в съответствие с правило III/8
на SOLAS.
Поименни списъци и инструкции за аварийни ситуации, отговарящи на изискванията на
правило III/37 на SOLAS, се излагат на видни
места в целия кораб, включително на щурманския
мостик, машинното отделение и жилищните
помещения на екипажа.
В каютите на пътниците се окачват илюстрации и инструкции на съответните езици и се
излагат на видно място при сборните пунктове
и в другите пътнически помещения. Те информират пътниците за:
i) техния сборен пункт;
ii) най-важните действия, които те предприемат в случай на авария;
iii) начина на обличане на спасителните
жилетки.
3.3a Персонал за радиокомуникации
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
3.3a.1 В съответствие с разпоредбите в правило IV/16 на SOLAS всеки кораб разполага с
персонал, достатъчно квалифициран съгласно
администрацията за радиокомуникации в условията на бедствие или опасност. Членовете на
персонала притежават сертификатите, посочени в
подходящите правила за радиокомуникации, като
един от тях се определя за главен отговорник
за радиокомуникациите при бедствие и това се
указва в инструкциите за аварийни ситуации.
НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАСОВЕ В И С:
3.3a.2 В корабите от класове B и C поне
едно лице, квалифицирано съгласно точка 1,
се посочва, за да изпълнява единствено радиокомуникационни задължения при бедствени
ситуации, което се указва в инструкциите за
аварийни ситуации.
3.4 Оперативни инструкции (правило 9)
Във или в близост до спасителните съдове
и контролните органи за тяхното спускане има
плакати или табели, които:
i) илюстрират предназначението на контролните органи и процедурите за работата с тях и дават
съответните инструкции или предупреждения;
ii) се забелязват лесно в условия на аварийно
осветление;
iii) използват символи в съответствие с Резолюция А.760(18) на ИМО, както е изменена (с
Резолюция MSC.82(70) на ИМО).
3.5 Наръчник за обучение
Във всяка столова и зала за почивка на
екипажа или във всяка каюта на екипажа се
осигурява наръчник за обучение, който отговаря
на изискванията на правило III/35 на SOLAS.
3.6 Инструкции за поддръжка (правило 20.3)
Инструкции за бордово поддържане на спасителните съоръжения или програми за планирано поддържане, които включват поддръжка
на спасителни съоръжения, се осигуряват и
се осъществява съответното поддържане. Инструкциите са в съответствие с изискванията
на правило III/36 на SOLAS.
4. Обслужване на спасителните съдове и
контрол (правило 10)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
4.1 На борда има достатъчен брой обучени
лица, които да събират и да подпомагат лицата,
които не са обучени.
4.2 На борда има достатъчен брой членове
на екипажа, за да управляват спасителните съдове и устройствата за спускането им, какъвто
е необходим за прехвърляне на всички лица,
намиращи се на борда.
4.3 Офицер или упълномощено лице отговаря
за използването на всеки един от тези спасителни
съдове. Член на екипажа, обучен в управлението
и работата със спасителния съд обаче, може да
бъде назначен за отговорник за всеки един отделен
сал или група от салове. Във всяка спасителна
лодка и моторизиран спасителен съд има определено лице, което да е в състояние да управлява
двигателя и да извършва незначителни ремонти.
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4.4 Капитанът на кораба следи за равномерното
разпределение на хората, определени в точки 1,
2 и 3, в спасителните съдове на кораба.
5. Сборни пунктове и организиране на качването в спасителните съдове (правила 11, 23 и 25)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
5.1 Спасителните съдове, за които се изискват
одобрени съоръжения за спускане, се съхраняват
възможно най-близо до жилищните и сервизните
помещения.
5.2 Сборните пунктове се предвиждат в близост
до пунктовете за качване в спасителните съдове
и са леснодостъпни откъм жилищните и работните зони и разполагат с голямо пространство
за управление и инструктиране на пътниците.
Откритото палубно пространство е най-малко
0,35 m 2 на човек.
5.2.1 На кораби, построени преди 1 юли 1998 г.,
във всеки сборен пункт трябва да има достатъчно
пространство, за да се настанят всички лица,
които са определени да се съберат в този пункт.
5.3 Сборните пунктове и пунктовете за качване, пътеките, стълбищата и изходите, водещи
до сборните пунктове и пунктовете за качване,
са подходящо осветени.
Такова осветление се захранва от авариен
източник на електрическа енергия съгласно
глави II-1/Г/3 и II-1/Г/4.
В допълнение и като част от маркировките
по изискванията на Глава II-2/Б/6.1.7 за нови
кораби класове В, С и D маршрутите до сборните
пунктове се отбелязват със символа за сборен
пункт, предназначен за целта, в съответствие с
Резолюция А.760 (18) на ИМО, както е изменена.
Това изискване се прилага и към съществуващите
кораби клас B, превозващи повече от 36 пътници.
5.4 Пътниците могат да се качват в спасителните лодки или директно от мястото за съхранение на лодките, или от палубата за качване,
но не и от двете.
5.5 Пътниците могат да се качват в спасителните лодки на балките от място в непосредствена
близост до мястото за съхраняването им или от
мястото, където спасителният съд се пренася
преди спускане.
5.6 Когато е необходимо, се осигуряват средства за преместване на балките за спускане
на спасителните лодки отстрани на кораба и
придържането им до борда, за да могат хората
да се качат.
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
5.7 Ако дадено средство за спускане на спасителен съд не позволява качване в спасителния
съд, преди той да е спуснат на вода, и височината от пункта за качване до водата е повече от
4,5 mM над водолинията при най-леко морско
натоварване, се инсталира одобрен тип морска
евакуационна система (MES), която отговаря на
раздел 6.2 на Кодекса LSA.
Корабите са оборудвани с комуникационна
уредба на морската евакуационна система между пункта за качване в спасителните съдове и
платформата за спасителните съдове.
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НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
5.8 Има най-малко една подвижна стълба
за качване в спасителен съд от всяка страна
на кораба, която отговаря на изискванията на
точка 6.1.6 от Кодекса LSA; Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да освободи
даден кораб от това изискване, при условие че
при всякакви състояния на липса на повреда
или при предвидена повреда в балансирано и
наклонено състояние свободното пространство
на борда между предвиденото място за качване
и водолинията е не повече от 1,5 m.
5-1 Изисквания за ро-ро пътническите кораби
(правило 26);
5-1.1 Спасителни салове
КЛАСОВЕ B, C И D РО-РО КОРАБИ, ПОСТРОЕНИ ПРЕДИ 1 ЯНУАРИ 2003 г.:
5-1.1.1. Саловете на ро-ро пътнически кораби
се обслужват от морска евакуационна система,
съобразена с изискванията на Глава III/48.5, както
е в сила към 17 март 1998 г., или от спускателни устройства в съответствие с Глава III/48.6,
както е в сила към 17 март 1998 г., равномерно
разпределени от всяка страна на кораба.
Трябва да се осигури връзка между пристана
и платформата.
Независимо от горното, когато се заменят
системи за морска евакуация на ро-ро пътнически кораби или тези кораби се ремонтират,
изменят или модифицират основно, което включва заменяне или добавяне към съществуващите
животоспасителни уреди или устройства, ро-ро
пътническите кораби трябва да бъдат снабдени
със системи за морска евакуация, отговарящи на
раздел 6.2 от Кодекса LSA, или съоръженията за
спускане, отговарящи на точка 6.1.5 на Кодекса
LSA, които равномерно са разпределени от всяка
страна на кораба.
НОВИ РО-РО КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D,
ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
5-1.1.2 Саловете на ро-ро пътнически кораби
ро-ро се обслужват от морска евакуационна
система съгласно изискванията на раздел 6.2 от
Кодекса LSA или чрез спускателни съоръжения
съгласно изискванията в точка 6.1.5 на Кодекса
LSA, които са равномерно разпределени от всяка
страна на кораба.
Трябва да се осигури връзка между пристана
и платформата.
ВСИЧКИ РО-РО КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С
И D:
5-1.1.3 Всеки спасителен сал на ро-ро пътнически кораб е снабден със съоръжения за натоварване без поплавък, отговарящи на изискванията
на правило III/13.4 на SOLAS.
5-1.1.4 Всеки спасителен сал на ро-ро пътнически кораби е снабден с рампа за качване на
борда му, отговаряща на точка 4.2.4.1 или 4.3.4.1
от Кодекса LSA, според случая.
5-1.1.5 Всеки спасителен сал на ро-ро пътнически кораб е вид сал с автоматично самоуправление или спасителен сал обратен ход с брезентов
навес, който е стабилен в бурно море и може да
оперира безопасно независимо от посоката на
плаване. Открити спасителни салове с обратен
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ход могат да бъда разрешени, ако държавата на
знамето счита това за уместно от гледна точка
на обезопасеността с навес на пътуването и
благоприятните метеорологични условия в зоната и периода на оперирането, и при условие
че тези спасителни салове напълно отговарят на
изискванията на приложение 10 към Кодекса за
високоскоростните плавателни съдове от 1994 г.
Алтернативно корабът трябва/може да носи
автоматично самоизправящи се са лове или
закрити преобръщащи се спасителни салове в
допълнение към обичайното за него оборудване
със спасителни салове, с такъв общ капацитет,
който да поеме най-малко 50 % от хората, които
не са настанени в спасителни лодки.
Този допълнителен капацитет на спасителните салове се определя на основа на разликата
между общия брой на лицата на борда и броя
на лицата, настанени в спасителни лодки. Всеки
такъв спасителен сал се одобрява от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, като се
вземат предвид препоръките в циркуляр MSC/
Circ.809 на ИМО.
5-1.2 Транспондери
ВСИЧКИ РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ
КЛАС В
5-1.2.1 Не по-късно от датата на първата
периодична проверка след 1 ян уари 2012 г.
спасителните салове на ро-ро пътническите
кораби клас B трябва да разполагат с радарен
транспондер в отношение един транспондер на
всеки четири спасителни сала. Транспондерът
се монтира във вътрешността на спасителния
сал, като антената му се намира на повече от
един метър над морското равнище, когато салът
е в морето, освен че за закрити преобръщащи
се спасителни салове транспондерът трябва да
е поставен по такъв начин, че да са възможни
достъпът до него и монтирането му от страна на
оцелелите. Всеки транспондер трябва да е подготвен така, че да бъде монтиран ръчно, когато
салът бъде спуснат в морето. На контейнерите
със спасителни салове, в които има транспондери, това се отбелязва ясно.
5-1.3 Бързоходни спасителни лодки
ВСИЧКИ РО-РО КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С
И D:
5-1.3.1 Спасителната лодка, ако такава лодка
се изисква, на борда на пътническите ро-ро кораби е бързоходна спасителна лодка, одобрена от
Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
предвид препоръките в циркуляр MSC/Circ.809
на ИМО.
5-1.3.2 Всяка бързоходна спасителна лодка се
обслужва от подходящи спускателни съоръжения,
одобрени от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“. При одобряване на такива
средства Изпълнителна агенция „Морска администрация“ отчита, че бързоходната спасителна
лодка е предназначена да се спуска и прибира
дори и при тежки неблагоприятни атмосферни
условия и отчита също така препоръките, приети от ИМО.
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5-1.3.3 Минимум два екипажа на една бързоходна спасителна лодка се обучават и тренират
редовно, като се вземат предвид раздел А-VI/2,
таблица А-VI/2-2, „Спецификация на минималния
стандарт за квалификация за бързи спасителни
лодки“ на Кодекса за вахтената служба, нормите
за подготовка и освидетелстване на моряците
(STCW) и препоръките в Резолюция А.771(18) на
ИМО, както е изменена. Обучението и редовните
тренировки трябва да включват всички аспекти
на спасяването, манипулирането, маневрирането,
оперирането на тези лодки при различни условия
и изправянето им след преобръщане.
5-1.3.4 В слу чаи, когато разпределението
или размерът на един ро-ро пътнически кораб
е такова, че възпрепятства инсталирането на
бързоходната спасителна лодка съгласно точка
3.1, бързоходната спасителна лодка може да се
инсталира на мястото на съществуваща спасителна лодка, която има статут на спасителна
лодка или на лодка, която се използва за спешни
случаи, при условие че са изпълнени всички
посочени по-долу условия:
5-1.3.4.1 инсталираната бързоходна спасителна
лодка се обслужва от спускателно съоръжение,
което съответства на разпоредбите на точка 3.2;
5-1.3.4.2 намаляването на капацитета на спасителния съд поради гореспомената замяна се
компенсира чрез инсталирането на спасителни
салове, които могат да пренасят най-малко
толкова лица, колкото и заменената спасителна
лодка; и
5-1.3.4.3 тези спасителни салове се обслужват
от налични спускателни съоръжения или от
морски евакуационни системи.
5-1.4 Спасителни средства
ВСИЧКИ РО-РО КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С
И D:
5-1.4.1 Всеки ро-ро пътнически кораб e оборудван с ефикасни средства за бързо изваждане
на оцелели от водата и прехвърляне на оцелелите
от спасителните съоръжения или спасителните
лодки или салове.
5-1.4.2 Средствата за прехвърляне на оцелели
на кораба могат да са част от морска евакуационна система или могат да са част от система,
проектирана за спасителни цели.
Тези средства се одобряват от държавата на
знамето, като се вземат предвид препоръките в
циркуляр MSC/Circ.810 на ИМО.
5-1.4.3 Ако рампата на морската евакуационна
система е предназначена да послужи за средство за прехвърляне на оцелели на палубата на
кораба, тя трябва да бъде оборудвана с въже за
хващане с ръка или стълби за подпомагане на
изкачването до рампата.
5-1.5 Спасителни жилетки
ВСИЧКИ РО-РО КОРАБИ КЛАСОВЕ В, С
И D:
5-1.5.1 Независимо от изискванията на глави
III/7.2 и III/22.2 на SOLAS достатъчен брой
спасителни жилетки са съхранявани в близост
до събирателните пунктове, така че пътниците
да не трябва да се връщат до техните каюти, за
да вземат спасителните си жилетки.
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5-1.5.2 В ро-ро пътническите кораби всяка
спасителна жилетка е снабдена със светлинно
устройство в съответствие с изискванията на
точка 2.2.3 от Кодекса LSA.
5-2 Площадки за приземяване и качване в
хеликоптери (правило 28)
НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D ТИП РО-РО:
5-2.1 Ро-ро пътническите кораби имат площадка за приемане на хеликоптер, одобрена от
Изпълнителна агенция „Морска администрация“, като се отчитат препоръките в Резолюция
A.894(21) на ИМО, както е изменена.
5-2.2 На новите ро-ро пътнически кораби
класове B, C и D с дължина 130 m и повече
има площадка за приземяване на хеликоптер,
одобрена от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, като се отчитат препоръките в
Наръчника за международно авиационно и морско издирване и спасяване (IAMSAR), приет от
ИМО с Резолюция A.892(21), както е изменена,
и циркуляр MSC/Circ.895 на ИМО, Препоръки
за площадките за приземяване на хеликоптери
на ро-ро пътнически кораби.
5-3 Система за подпомагане вземането на
решения от капитаните (правило 29)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
5-3.1 На всички кораби помощната система
за подпомагане вземането на решения за управление в аварийни ситуации се осигурява на
щурманския мостик.
5-3.2 Системата се състои най-малко от разпечатан план или планове за аварийна ситуация.
Всички предвидими аварийни ситуации се определят в този план или планове, включително,
но не само, следните основни групи аварийни
ситуации:
5-3.2.1 пожар;
5-3.2.2 повреда на кораба;
5-3.2.3 замърсяване;
5-3.2.4 неправомерни действия, заплашващи
безопасността на кораба и сигурността на неговите пътници и екипажа;
5-3.2.5 злополуки с персонала; и
5-3.2.6 злополуки, свързани с товара;
5-3.2.7 оказване на спешна помощ на други
кораби.
5-3.3 Аварийните процедури, установени в
аварийния план или планове, подпомагат капитаните при вземане решения за овладяване на
комбинация от аварийни ситуации.
5-3.4 Аварийният план или планове имат
еднаква структура и са лесни за прилагане.
Когато е възможно, действителното натоварено
състояние, така както е изчислено за устойчивото пътуване на кораба, се използва за целите
на управление на повреди.
5-3.5 В допълнение към отпечатания авариен план или планове Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ може също така да
разреши да се използва компютърна система за
подпомагане вземането на решения, разположена
на щурманския мостик, която предоставя цялата
информация, съдържаща се в аварийния план
или планове, процедурите, контролните списъци
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и т. н., като е в състояние да предлага списък
от препоръчителни действия, които да бъдат
осъществени в случай на предвидими спешни
ситуации.
6. Станции за спускане на лодки (правило 12)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
Разположението на станциите за спускане на
лодки осигурява безопасното им спускане, като
се взема предвид отстоянието от гребния винт
и стръмните надвиснали части на корпуса, за да
може спасителният съд да бъде спуснат точно
отстрани на изправената страна на кораба. Ако
те са разположени откъм носа, те са зад първата
носова непроницаема преграда, в защитено място.
7. Съхраняване на спасителни съдове (правила 13 и 24)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
7.1 Всеки спасителен съд се съхранява така, че:
a. нито съдът, нито средствата, използвани за
натоварването му, да възпрепятстват операциите
по спускането на другите спасителни съдове;
б. да бъде, доколкото е възможно и безопасно,
в най-голяма близост до водната повърхност; за
спасителните съдове, които се спускат с балка,
височината на горната част на балката заедно
със спасителния съд, когато е в готовност за
спускане, не е на повече от 15 m от водолинията,
когато корабът е в най-леко морско състояние, а
положението на спасителния съд, който се спуска
с балка, когато е в готовност за спускане, е над
водолинията при изцяло натоварено състояние
на кораба при всички условия на разпределение
на товара и надлъжен наклон до 10° и страничен
наклон до 20° в която и да е посока за новите
кораби, и съответно до поне 15° в която и да
е посока за съществуващите кораби, или под
ъгъла, при който откритата палуба се потопи,
която от двете величини е по-малка;
в. да бъде в състояние на постоянна готовност,
така че двама членове на екипажа да могат да го
подготвят за натоварване и спускане в рамките
на 5 минути;
г. да бъде колкото е възможно по-далеч от
гребния винт; и
д. да бъде изцяло оборудван според съответните изисквания на правилата на SOLAS с
изключение на това, че допълнителните спасителни съдове, както са определени в забележка
1(а) или 1(б) към таблицата на Глава III/2, могат
да бъдат освободени от някои от изискванията
на SOLAS за оборудването, както е предвидено
в тази забележка.
7.2 Спасителните лодки се съхраняват прикрепени към съоръженията за спускане, а на
пътническите кораби с дължина 80 m и повече
всяка спасителна лодка е натоварена така, че
разстоянието от задната част на спасителната
лодка да не е по-малко от 1,5 пъти от дължината
на спасителната лодка напред от гребния винт.
7.3 Всеки спасителен сал се съхранява:
а. с неговия фалин, закрепен към кораба;
б. със съоръжение за свободно плаване, отговарящо на изискванията на точка 4.1.6 на Кодекса
LSA, осигуряващо възможност спасителният
сал да плава свободно, а ако е надуваем, да се
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надува автоматично при потъване на кораба.
Едно съоръжение за свободно плаване може да
бъде използвано от два или повече спасителни
сала, ако само то е достатъчно, за да се изпълнят
изискванията на точка 4.1.6 на Кодекса LSA;
в. така, че да позволи ръчно освобождаване
от неговите средства за закрепване.
7.4 Спасителните салове, спускани от балка,
се съхраняват на достъпно от скрипците място, освен ако не е осигурено друго средство за
прехвърляне на саловете, което не престава да
функционира в границите на надлъжен наклон
до 10° и страничен наклон до 20° в която и да е
посока за новите кораби, и съответно до поне 15°
в която и да е посока за съществуващите кораби,
или при движение на кораба или прекъсване на
електрозахранването.
7.5 Спасителните салове, предназначени за
спускане чрез изхвърляне през борда, се съхраняват така, че са в положение за лесно преместване от едната страна към другата на равнището
на единична открита палуба. В случай че тези
условия за съхраняване не могат да бъдат изпълнени, се осигуряват допълнителни спасителни
салове, така че общият наличен капацитет от
всяка страна на кораба е 75 % от общия брой
на лицата на борда.
7.6 Спасителните салове, които отговарят на
изискванията на Морската система за евакуация
(MES), следва:
а. да се съхраняват в близост до контейнера
с MES;
б. да могат да се освобождават от рамката
за съхранение заедно със съоръженията, които
позволяват салът да се придържа и надува до
платформата на борда;
в. да могат да се освобождават като независими спасителни съдове; и
г. да се осигуряват със спасителни въжета
към платформата за качване.
8. Съхраняване на спасителните лодки (правило 14)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
Спасителните лодки се съхраняват:
8.1 в състояние на непрекъсната готовност за
спускане за не повече от 5 минути и ако са от
надуваем тип, напълно надути по всяко време;
8.2 в положение, подходящо за спускане и
прибиране;
8.3 по такъв начин, че нито спасителната лодка,
нито средствата, използвани за натоварването є,
да не възпрепятстват операциите по спускането
на другите спасителни съдове на други станции
за спускане на съдове;
8.4 по начин, по който се съхраняват спасителните лодки, в съответствие с изискванията
на правило 7.
8a Съхраняване на системите за морска евакуация (правило 15)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D И СЪЩЕСТВУВАЩИ РО-РО КОРАБИ К ЛАСОВЕ
B, C И D:
8a.1 По страната на кораба няма никакви
отвори между пункта за качване на системата
за морска евакуация и водолинията при най-
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ненатоварено състояние на плаване на кораба и
се осигуряват средства за защита на системата
от стърчащи предмети.
8a.2 Разположението на системите за морска
евакуация осигурява безопасното пускане на
съдовете, като се взема предвид отстоянието
от гребния винт и стръмните надвиснали части
на корпуса, за да може, доколкото е възможно,
системата да бъде спусната точно отстрани на
изправената страна на кораба.
8a.3 Всяка система за морска евакуация се
разполага така, че нито проходът, нито платформата или организацията за нейното съхраняване
или работа не нарушават дейността на други
спасителни съоръжения на всяка друга станция
за спускане.
8a.4 Когато е възможно, положенията на
системата за морска евакуация на кораба са
защитени от повреди при бурно море.
9. Съоръжения за спускане на спасителни
съдове и за спасяване (правило 16)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
9.1 За всички спасителни съдове се осигуряват съоръжения за спускане, отговарящи на
изискванията на раздел 6.1 на Кодекса LSA, с
изключение на:
9.1.1 ЗА С ЪЩ ЕС Т ВУ ВА Щ И Т Е КОРА БИ
КЛАСОВЕ B, C И D:
а. спасителни съдове, в които може да се
качва от място на палуба, което е на разстояние, по-малко от 4,5 mM над водолинията при
най-леко морско състояние, и които:
– са с маса не повече от 185 kg; или
– се съхраняват за директно спускане от
мястото на съхраняване при всички условия при
надлъжен наклон до 10° и страничен наклон до
най-малко 15° във всяка посока; или
б. спасителни съдове, които се превозват в
допълнение към спасителните съдове, предвидени
за 110 % от общия брой на лицата на борда; или
спасителните съдове, предвидени за ползване
заедно с Морската система за евакуация (MES),
отговарящи на изискванията на раздел 6.2 на
Кодекса LSA и съхранявани за директно спускане
от мястото на съхраняване при всички условия
при надлъжен наклон до 10° и страничен наклон
до 20° във всяка посока.
9.1.2 ЗА НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
Когато при спазване условията за качване
в спасителните съдове и спасителните лодки
при атмосферните условия, при които корабът
е вероятно да работи, и при всички условия на
надлъжен или страничен наклон при всички
състояния без повреда или при описаните повреди, свободното разстояние на борда между
определената площ за качване и водолинията при
най-леко морско състояние е не повече от 4,5 m,
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
може да одобри система, при която лицата се
качват директно в спасителните съдове.
9.2 Всяка спасителна лодка се оборудва със
съоръжение за спускане и за прибиране на спасителната лодка.
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ЗА НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
В допълнение се осигурява възможност спасителната лодка да може да се отдели от балката.
9.3 Съоръженията за спускане и прибиране
са такива, че работният механизъм на кораба е
в състояние да следи спасителния съд по всяко
време при спускане, а спасителните лодки по
време на прибиране.
9.4 Само един тип механизъм за освобождаване се използва за подобен вид спасителен съд,
пренасян на борда на кораба.
9.5 Когато се използват въжета на системата
от скрипци, те са достатъчно дълги спасителният
съд да достигне водата при най-ненатоварено
морско състояние на кораба, при всички условия
на надлъжно наклоняване до 10° и страничен
наклон от 20° в която и да е посока за новите
кораби и съответно до 15° в която и да е посока
за съществуващите кораби.
9.6 Подготовката и боравенето със спасителните съдове в която и да е от станциите за
спускане не възпрепятства бързото подготвяне и
боравене с които и да е други спасителни съдове
или спасителни лодки на всяка друга станция.
9.7 Осигуряват се средства за предотвратяване
на всяко разливане на вода в спасителния съд
по време на напускането.
9.8 При подготовката и спускането спасителният съд, неговите приспособления за спускане
и водната площ, в която той се спуска, се осветяват с осветление от аварийния източник на
електроенергия в съответствие с глави II-1/Г/3
и II-1/Г/4.
10. Качване в спасителната лодка, съоръжения
за спускане и спасяване (правило 17)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
10.1 Съоръженията за качване в спасителни
лодки и спускането им са такива, че качването
и спускането на спасителната лодка да става
възможно най-бързо.
10.2 От мястото, където се съхранява, в спасителната лодка може директно да се качват
броят пътници, определени на борда на кораба
за неин екипаж, и да се спуска.
10.3 В случай че спасителната лодка е включена в капацитета на спасителните съдове и в
останалите спасителни лодки и качването в тази
спасителна лодка, в допълнение на гореспоменатата точка 2, също така може да се извършва
от палубата.
10.4 Съоръженията за спускане отговарят на
изискванията на точка 9. Всички спасителни
лодки обаче могат да бъдат спускани, когато
е необходимо, като се използват фалините при
движение на кораба напред със скорост пет
възела в спокойна вода.
10.5 Времето за изтегляне на спасителна
лодка е не повече от 5 минути при спокойно
море, когато е натоварена на пълен капацитет
с екипаж и оборудване. Ако спасителната лодка
е включена в капацитета на спасителния съд,

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН

времето за изтегляне на съда е същото, както
ако съдът е снабден с цялото си спасително
оборудване и одобрения екипаж от минимум
шест лица.
10.6 ЗА НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D,
ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2003 Г.:
Съоръженията за качването и изтеглянето
на спасителните лодки осигуряват безопасната
и ефективна работа с носилките. Когато има
сериозна опасност от пропадане на скрипеца, се
осигуряват възстановителните стопери за лоши
климатични условия.
11. Инструкции за аварийни ситуации (правило 19)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
Винаги при качване на нови пътници се
провежда инструктаж непосредствено преди или
след отплаване. Този инструктаж съдържа наймалко инструкциите съгласно Глава III/3.3. Той
се извършва под формата на съобщение на един
или повече от езиците, които е вероятно да бъдат
разбрани от повечето пътници. Съобщението
се оповестява по корабната високоговорителна уредба или посредством други подходящи
средства, които пътниците все още не са чули
преди отплаване.
12. Оперативна готовност, поддръжка и проверки (правило 20)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
12.1 Преди корабът да напусне пристанището
и по време на пътуването, всички спасителни
съоръжения са в изрядно състояние и са в готовност за незабавно ползване.
12.2 Поддръжката и проверките на спасителните съоръжения се осъществяват в съответствие
с изискванията на правило III/20 на SOLAS.
13. Обучение и тренировки за напускане на
кораба (правила 19 и 30)
НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D:
13.1 Всеки член на екипажа, определен за работа при бедствие, е запознат със задълженията
си преди отпътуването.
13.2 Всяка седмица се провеждат тренировки
за напускане на кораба и за противопожарна
подготовка.
Всеки член на екипажа участва най-малко в
една подготовка за напускане на кораба и една
противопожарна тренировка всеки месец. Тренировките на екипажа се провеждат преди отпътуване на кораба, ако повече от 25 % от екипажа
не са участвали в подготовката за напускане на
кораба и в противопожарната тренировка на
борда на точно този кораб предишния месец.
Когато даден кораб се приеме за първи път за
ремонт и се осъществят съществени промени или
на него се наеме нов екипаж, гореспоменатите
тренировки се провеждат преди отплаване.
13.3 Всяка тренировка за напускане на кораба
включва действията съгласно правило III/19.3.3.1
на SOLAS, като се отчитат насоките в циркуляр
MSC.1/Circ.1206 на ИМО „Мерки за предотвратяване на произшествия със спасителни лодки“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1

13.4 Спасителните лодк и се сп ускат при
последователни тренировки в съответствие с
изискванията на правила III/19.3.3.2, 3.3.3 и 3.3.6
на SOLAS.
Ако тренировките за пускане на спасителни
лодки са провеждат при движение на кораба
напред, поради съдържащите се в тях рискове
тези тренировки трябва да се изпълняват само в
защитени води и под надзора на офицер с опит
от такива тренировки, като се отчитат насоките в Резолюция A.624(15) на ИМО „Насоки за
трениране с цел пускане на спасителни лодки
от кораби, напредващи във водата“ и насоките
в Резолюция A.771(18) на ИМО „Препоръки за
тренировъчните изисквания за екипажи на бързи
спасителни лодки“.
Изпълнителна агенци я „Морска администрация“ може да позволи кораби да не спускат
спасителни лодки от една страна, когато начинът
им за закотвяне в пристана или схемата им на
работа не позволяват спускането на спасителни
лодки от същата страна на борда. Тези спасителни лодки обаче се снижават най-малко веднъж
на всеки три месеца и се спускат във вода наймалко веднъж годишно.
13.5 Когато даден кораб е оборудван с морска система за евакуация, обучението включва
упражненията по правило III/19.3.3.8 на SOLAS.
13.6 Аварийното осветление при сбор и при
напускане на кораба се изпробва при всяко упражнение за напускане на кораба.
13.7 Противопожарните тренировки се извършват в съответствие с изискванията на правило
III/19.3.4 на SOLAS.
13.8 Бордовото обучение и тренировки за
членовете на екипажа се осъществяват в съответствие с правило III/19.4 на SOLAS.

ГЛАВА IV
РАДИОКОМУНИКАЦИИ
1. Радиокомуникационно оборудване
КОРАБИ КЛАС D
1.1 Корабите от клас D трябва да са снабдени
поне със:
1.1.1 УКВ приемно-предавателна радиостанция;
1.1.1.1 DSC (цифрово избирателно повикване)
на честота 156525 MHz (канал 70). Трябва да е
възможно излъчването на сигнал за бедствие
по канал 70 от обичайната точка на управление
на кораба; и
1.1.1.2 Радиотелефония на честоти 156300
MHz (канал 6), 156650 MHz (канал 13) и 156800
MHz (канал 16);
1.1.2 УКВ радиостанцията трябва също да е
в състояние да предава и приема общи радиокомуникации чрез радиотелефония;
1.1.3 Направени са препратки към правило
IV/7.1.1 и правило IV/ 8.2 на SOLAS от 1974 г.
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Приложение № 2
към чл. 17
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ
ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ И ВИСОКОСКО
РОСТНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПЛАВАТЕЛНИ
СЪДОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦА С
НАМАЛЕНА ПОДВИЖНОСТ
При прилагане на изискванията за безопасност в това приложение Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ спазва изискванията
на циркуляр MSC/Circ.735 на ИМО, озаглавено
„Препоръки за проектирането и експлоатацията на пътнически кораби според специфичните
нужди на възрастни лица и лица с увреждания“.
1. Достъп до кораба
Корабите трябва да бъдат конструирани и
оборудвани по такъв начин, че лица с намалена
подвижност да се качват на борда и да слизат от
него лесно и безопасно и да може да се осигури
достъп между палубите без помощ или посредством рампи, елеватори или асансьори. Указания
за този достъп трябва да бъдат поставени на
другите места за достъп до кораба и на други
подходящи места на целия кораб.
2. Обозначения
Обозначенията, осигурени на кораба за подпомагане на пътниците, трябва да бъдат достъпни и
лесни за четене от лица с намалена подвижност
(включително лица със сетивни увреждания), и
да бъдат разположени на ключови места.
3. Средства за предаване на съобщения
Плавателните съдове трябва да са оборудвани
с визуални и вербални средства за предаване на
съобщения като тези, отнасящи се до закъснения,
промени на разписанието и услуги на борда,
които операторът да предава на лица с различни
форми на намалена подвижност.
4. Аларма
Алармената система и алармените бутони
трябва да бъдат проектирани така, че до тях да
имат достъп всички лица с намалена подвижност,
най-вече лицата със сетивни увреждания и лица
със забавено умствено развитие.
5. Допълнителни изисквания за осигуряване
на подвижността вътре в кораба
Перилата, коридорите и проходите, входовете
и вратите трябва да са удобни за движение на
лице, ползващо инвалидна количка. Елеваторите,
бордовете за превозни средства, пътническите
салони, помещенията и умивалните трябва да
бъдат проектирани така, че да бъдат достъпни
по разумен и пропорционален начин за лица с
намалена подвижност.
10483
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Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз
на пътници (обн., ДВ, бр. 109 от 1999 г.; изм.,
бр. 50 и 95 от 2000 г., бр. 30 от 2002 г., бр. 107
от 2003 г., бр. 29 и 111 от 2004 г., бр. 23 и 58
от 2005 г., бр. 46 и 99 от 2006 г. и бр. 103 от
2007 г.)
§ 1. В чл. 2 думите „5 места“ се заменят
с думите „седем места“.
§ 2. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. Цените по чл. 21, ал. 1, т. 7, букви „б“,
„в“ и „г“ не могат да превишават максималната
цена за един километър пробег по съответната
тарифа, определена съгласно чл. 24а, ал. 5 от
Закона за автомобилните превози.“
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В текста на чл. 9 думите „директора на
съответната регионална дирекция „Автомобилна администрация“ по съдебна регистрация“ се заменят с „началника на съответния
областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“
по регистрация“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. копие от документа за регистрация или
единен идентификационен код (ЕИК) съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър;“.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. удостоверение за актуално състояние
към датата на подаване на заявлението, в
случай че не е посочен ЕИК;“.
4. Точка 3 се изменя така:
„3. копие на удостоверението за регистрация
по БУЛСТАТ, в случай че не е посочен ЕИК;“.
§ 4. В чл. 10 се създават ал. 6 и 7:
(6) При изгубване, повреждане или унищожаване на удостоверението за регистрация
превозвачът подава заявление за издаване на
дубликат, придружено с декларация.
(7) Дубликат на удостоверение за регистрация се издава в 14-дневен срок от подаване
на заявлението от превозвача.“
§ 5. В чл. 14, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. единният идентификационен код или
кодът по БУЛСТАТ;“.
§ 6. В чл. 21, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. да има залепен на видимо отвън място вдясно на предното стъкло и в салона на
арматурното табло, както и на стъклата на
двете задни врати стикер за цените с размери
150 мм × 130 мм на бял фон с черни букви с
височина на буквите не по-малка от 5 мм и
височина на цифрите преди десетичния знак
15 мм, а след десетичния знак 10 мм (приложение № 9) с информация за:
а) наименованието на превозвача;
б) цената за един километър пробег по
дневна тарифа в населено място;
в) цената за един километър пробег по
нощна тарифа в населено място;
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г) цената за един километър пробег извън
населено място;
д) цената за повикване на адрес, която не
може да надвишава цената за един километър
пробег по съответната тарифа с повече от 50 %;
е) първоначалната такса, която не може да
надвишава цената за един километър пробег
по съответната тарифа в населено място с
повече от 50 %;
ж) цената за една минута престой, която
не може да надвишава 50 % от цената за един
километър пробег по съответната тарифа;“.
2. Създава се т. 12:
„12. да бъде трайно боядисан в зелен цвят,
без облепване на автомобила с фолио, когато
превозното средство е хибридно или се задвижва изключително с електрически двигател;“.
3. Досегашните т. 12, 13, 14 и 15 стават
съответно т. 13, 14, 15 и 16.
§ 7. В чл. 34, т. 5 буква „б“ се изменя така:
„б) промяна на размера на гумите на двигателните колела;“.
§ 8. В чл. 36, ал. 1 т. 5 се отменя.
§ 9. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) След преминаване на съответния пътен
знак, обозначаващ край на населено място
по смисъла на т. 49 от § 6 на допълнителните разпоредби на Закона за движението по
пътищата, в което е нает таксиметровият
автомобил, водачът е длъжен да превключи
ръчно таксимет рови я апарат с фиска лна
памет на цената по чл. 21, ал. 1, т. 7, буква
„г“, като продължи да извършва превоза на
същата цена до края на заявения от пътника
маршрут.“
§ 10. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „издаване и“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „издадени“ се заменят с
„използвани“.
§ 11. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 4:
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„4. „Първоначална такса“ е таксата, която
се дължи за наемане на таксиметровия автомобил, независимо от изминатия пробег.“
§ 12. Приложение № 9 към чл. 21, ал. 1,
т. 7 се изменя така:
„Приложение № 9
към чл. 21, ал. 1, т. 7

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. Разпоредбата на § 6, т. 2 относно чл. 21,
ал. 1, т. 12 се прилага за автомобилите, които
са вписани в списъка към удостоверението за
регистрация на превозвача по реда на чл. 10,
ал. 4 след влизане в сила на тази наредба.
§ 14. Навсякъде в наредбата думите „директора на съответната регионална дирекция
„Автомобилна администрация“ се заменят
с „началника на съответния областен отдел
„Контролна дейност – ДАИ“, думите „Директор на РД „АА“ се заменят с „Началник на ОО
„КД – ДАИ“, думите „Директора на РД „АА“
се заменят с „Началника на ОО „КД – ДАИ“
и думите „съответната регионална дирекция
„Автомобилна администрация“ се заменят
със „съответния областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“.
Министър: Ив. Московски
10563
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-639
от 29 август 2011 г.
На основание чл. 110 и чл. 113, ал. 2 от Закона
за биологичното разнообразие поради напълно
изсъхване нареждам:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти вековно дърво Топола – бяла (Populus alba), попадащо в група от
общо 7 полски бряста и 3 бели тополи, обявени за
вековни със Заповед № 19 от 08.01.1981 г. на Комитета за опазване на природната среда, заведени
в Държавния регистър под № 1241, намиращи се
в имот общинска собственост – Парк за отдих и
култура на гр. Добрич, местността Гаази баба.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
10573

Министър: Н. Караджова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-11-7706-289
от 9 септември 2011 г.
На основание чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 135,
ал. 4 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗУТ и чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:
I. Допускам изменение на ПУП – ПРЗ за имоти УПИ IV – Логистичен център, V – Трафопост,
VI – Бизнес парк, VII – Трафопост, VIII – Логистичен център, IX – Трафопост, Х – Стопанска
дейност, XI – ГРС, XII – Стопанска дейност,
XIII – Трафопост, XI V – Стопанска дейност,
XV – Техническа инфраструктура, XVI – Резервоар и помпена станция, XVII – Логистичен център,
XVIII – Подстанция и трафопост, XIX – Стопанска дейност, ХХ – Трафопост, XXI – Стопанска
дейност, ХХII – Стопанска дейност, ХХIII – Стопанска дейност, Х ХI V – Стопанска дейност,
ХХV – Стопанска дейност, ХХVI – Трафопост,
ХХVII – Техническа инфраструктура и трафопост,
ХХVIII – Стопанска дейност, ХХIX – Трафопост,
ХХХ – Стопанска дейност, ХХХI – Трафопост,
ХХХII – Завод за бетонови изделия, ХХХIII – Трафопост, и ХХХIV – Стопанска дейност, в кв. 25
в землището на гр. Белослав, област Варна, за
реализиране на инвестиционно предложение
„Пристанище – Логистичен център“ – Варна.
II. Проектът на ПУП да бъде изработен в
съответствие с изискванията на ЗУТ, Наредба
№ 8 от 2001 г. за обема и сдържанието на ус-

тройствените схеми и планове, Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони
и Наредбата за условията и реда за извършване
на екологична оценка на планове и програми.
III. При изработването на проекта на ПУП за
територията да се съблюдават стриктно предвижданията на одобрения със Заповед № РД-08-220 от
10.05.2011 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед
№ РД-02-14-170 от 10.05.2011 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството генерален план и да се съобразят становищата на
представителите на съответните заинтересовани
ведомства.
IV. Откриването на процедурата за изграждане на обект „Пристанище – Логистичен център“ – Варна, с регионално значение да се извърши по реда на чл. 112б, ал. 3 и 4 от Закона за
морските пространства, вътрешни водни пътища
и пристанищата на Република България съгласно
чл. 112г, ал. 4 от същия закон.
V. Заповедта да се съобщи с обявление, пос
тавено на информационното табло в сградата
на Областната администрация – Варна, Община
Белослав и на интернет страницата на Областната
администрация – Варна. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник областния
управител Славчо Славов.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
10647

Областен управител: Д. Симеонов

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 614
от 23 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА, чл. 14,
ал. 1, чл. 16, т. 1 и чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 във връзка
с чл. 30 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Велики
Преслав, реши:
1. Закрива кметства:
1.1. Осмар – с административен център с. Осмар;
1.2. Хан Крум – с административен център
с. Хан Крум.
2. Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
10591

Председател: М. Ангелова

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
РЕШЕНИЕ № 1070
от 26 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 5, ал. 1, т. 10 и 22
от Правилника за организацията и дейността
на ОбС Общинският съвет – гр. Гулянци, одоб
рява ПУП – ПР на ПИ 000103 в м. Край село
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в землището на с. Милковица, област Плевен,
с който ПИ 000103 да бъде разделен на два отделни поземлени имота, съответно ПИ 000359 с
начин на трайно ползване от „пасище, мера“ в
„Републикански път II – 11“ и ПИ 000352 с начин
на трайно ползване „пасище – мера“.
10606

Председател: Ем. Петрушева

РЕШЕНИЕ № 1071
от 26 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 5, ал. 1, т. 10 и 22
от Правилника за организацията и дейността на
ОбС Общинският съвет – гр. Гулянци, одобрява
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП – ПРЗ) и парцеларен план за
промяна предназначението на земеделска земя за
изграждане на подстанция като част от „Ветроенергиен парк Гулянци“ в имот 18099.250.5 в м.
Керемидата в землището на гр. Гулянци, област
Плевен, с възложител „ВЕИ Енерджи“ – ЕООД,
Сливен.
10607

Председател: Ем. Петрушева

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1679
от 25 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Димит
ровград, одобрява проект на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен
имот с № 152034, местност Гичерлийски емач,
землище Радиево, като основното застрояване
е предвидено с ограничителна линия на застрояване с определените в проекта градоустройствени показатели, както следва: устройствена
зона – Пп – предимно производствена зона,
конкретно предназначение – за фотоволтаична
електроцентрала, етажност – Н до 10 м, плътност
на застрояване – Пз – 80%, Кинт.=1, минимална
озеленена площ – Поз = 20%, начин на застрояване – е – свободно, ведно със специализирана
схема и парцеларен план за определяне на трасе
за външно кабелно електрозахранване с дължина
254 м, от които 158 м в сервитута на съществуваща
въздушна линия и 96 м в общински полски път
№ 000618, така както е отразено в графичните
части на проекта.
10604

Председател: К. Чалъкова

РЕШЕНИЕ № 1680
от 25 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Димитровград, одобрява проект на подробен устройствен
план – план за застрояване на поземлен имот
№ 153006, местност ДЗС, землище Радиево, като
основното застрояване е предвидено с ограни-
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чителна линия на застрояване с определените
в проекта градоустройствени показатели, както
следва: устройствена зона – Пп – предимно производствена зона, конкретно предназначение – за
фотоволтаична електроцентрала, етажност – Н
до 10 м, плътност на застрояване – Пз – 80 %,
Кинт.=1, минимална озеленена площ – Поз=
20 %, начин на застрояване – е – свободно, ведно
със специализирана схема и парцеларен план за
определяне на трасе за външно кабелно електрозахранване с дължина 231 м, от които 227 м
в общински полски път № 000621, така както е
отразено в графичните части на проекта.
Председател: К. Чалъкова
10605

ОБЩИНА ИСКЪР
ЗАПОВЕД № 242
от 8 септември 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и Решение № 880
от 31.08.2011 г. на Общинския съвет – гр. Искър,
нареждам:
1. Закривам филиала на ОДЗ „Мара Балева“ – гр. Искър, в с. Писарово, считано от
15.09.2011 г.
2. Откривам Целодневна детска градина към
Начално училище „Христо Ботев“ – с. Писарово, считано от 15.09.2011 г., като възпитанието и
обучението на децата от 3 до 6 години се осъществява с една целодневна група в сградата на
детската градина в с. Писарово.
3. Задължителната документация, материалнотехническата база, сградният фонд и дворните
площи на ОДЗ „Мара Балева“ – гр. Искър, филиал с. Писарово, да се приемат за управление
и стопанисване от Начално училище „Христо
Ботев“ – с. Писарово.
4. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам
предварително изпълнение на заповедта за защита
на важни интереси – осигуряване на възпитанието и обучението на децата в съответствие с
държавните образователни изисквания.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Емилия Тончева – заместник-кмет на
общината.
Заповедта може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Кмет: В. Йорданов
10550

ОБЩИНА ЛЪКИ
РЕШЕНИЕ № 490
от 25 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ, чл. 17а,
ал. 2 и чл. 24, ал. 7 ППЗОЗЗ, чл. 8, ал. 1 ЗОС
и ДЗ – вх. № 168 от 18.08.2011 г., Общинският
съвет – гр. Лъки, реши:
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1. Одобрява проект за ПУП – ПРЗ, касаещ
УПИ 111017, пречиствателна станция в м. Боровски мост, землище на гр. Лъки по КВС.
2. Одобрява проект за ПУП – ПП за трасе на
довеждащ колектор и водопровод през имоти с
№ 111017 и 111018 в м. Боровски мост, землище
на гр. Лъки по КВС.
3. С влизане в сила на решението имот № 111017
в землище на гр. Лъки се счита с променено
предназначение, като за трасето за изграждане
на линейните обекти под повърхността на земята
(имот № 111018) не се изисква промяна на предназначението на земеделската земя.
Решението подлежи на обжалване по реда и в
сроковете, определени в чл. 215, ал. 4, изречение
второ от ЗУТ.
Председател: П. Райчев
10553

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 556
от 29 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ, взето
с протокол № 11 от 01.06.2011 г., Общинският
съвет – гр. Малко Търново, реши:
Дава съгласието си и одобрява подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот № 46663.52.477
в м. Добържана, землище Малко Търново, община
Малко Търново.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Малко Търново пред Административния
съд – Бургас.
Председател: Т. Петков
10551
РЕШЕНИЕ № 557
от 29 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ, взето
с протокол № 11 от 01.06.2011 г., Общинският
съвет – гр. Малко Търново, реши:
О д о б р я в а П У П (п од р о б е н ус т р о й с т в е н
план) – ПРЗ (план за регулация и застрояване)
на имот 46663.52.477 в м. Добържана по кадастралната карта на гр. Малко Търново, част Пътна, план за улична регулация, парцеларен план.
Трасето преминава през ПИ 10.557, ПИ 10.1404,
ПИ 52.583, ПИ 52.503 и ПИ 52.477.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Малко Търново пред Административния
съд – Бургас.
Председател: Т. Петков
10552
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ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1387
от 31 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във
връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот
„Застроен урегулиран поземлен имот с площ
2390 кв.м, съставляващ УПИ V, кв. 2 по плана на
с. Пелишат, заедно с реална част от комбинирана
едноетажна полумасивна сграда „Баня – фурна“,
построена през 1956 г., представляваща: две помещения в източната част на сградата със застроена
площ 100 кв.м и пристройка в югозападната част
на сградата с площ 9 кв.м, при граници на имота:
север – УПИ І-415, УПИ ІІ-416, УПИ ІІІ-417, УПИ
ІV-418; изток – улица ОК 127 – ОК 128; юг – улица ОК 126 – ОК 127, запад – ОК 126 – ОК 115,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 20 000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 1000 лв.
Актуван е с акт за частна общинска собственост № 35348 от 05.03.2009 г., вписан в Агенцията
по вписванията под № 39 от 09.03.2009 г., том V,
рег. № 2835.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 2000 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в УниКредит Булбанк,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 36ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в заседателната зала на
Община Плевен, ет. 3, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
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1.5.3. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 66-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в заседателната зала на
Община Плевен, ет. 3, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Оглед на обекта ще се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Сроковете по точки от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1
до 1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК.
Когато последният ден на срока е неприсъствен,
този ден не се брои и срокът изтича на следващия
след него присъствен ден.
1.8. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
10554

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1409
от 31 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във
връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен имот:
Сграда за търговия с идентификатор 56722.664.114.1
със застроена площ 9 кв.м със смесена носеща
конструкция – тухлени стени и метален покрив
(пристройка на южната фасада на трафопост),
построена през 1975 г., разположена в поземлен
имот с идентификатор 56722.664.114, а по регулационния план на Плевен в кв. 262, отреден за
озеленяване, трафопост и нафтопункт на ОГП
„Топливо“, с адрес: Плевен, ул. Чаталджа 3А,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 7000 лв. и стъпка на
наддаване 500 лв.
Граници на имота по регулационния план
на Плевен: запад – ул. Стара планина; североизток – ОК 1205; ОК 1203; ОК 1149; ОК 246;
юг – ул. Чаталджа.
Граници на имота по кадастрална карта: североизток – сграда с идентификатор 56722.664.113.1.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 36854 от 31.05.2011 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 31 от 3.06.2011 г.,
том 20, рег. № 4068.
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1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 700 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в УниКредит Булбанк,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 36-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в заседателната зала на Община
Плевен, ет. 3, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 66-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в заседателната зала на
Община Плевен, ет. 3, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Сроковете по точки от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1
до 1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК.
Когато последният ден на срока е неприсъствен,
този ден не се брои и срокът изтича в следващия
след него присъствен ден.
1.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
2. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
10555

Председател: Г. Спартански
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ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 752
от 26 февруари 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
1.1. УПИ – парцел VІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.509 с площ
633 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7755 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 214, под № 163, том 1, парт. Книга, том
453, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.2. УПИ – парцел VIIІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.510 с площ
633 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7756 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 215, под № 164, том 1, парт. Книга, том
455, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.3. УПИ – парцел IX, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.511 с площ 634 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7757 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г. под
№ 216, под № 165, том 1, парт. Книга, том 456, в
Службата по вписванията – Самоков, при начална
тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.4. УПИ – парцел Х, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.512 с площ 634 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7758 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г. под
№ 218, под № 167, том 1, парт. Книга, том 452, в
Службата по вписванията – Самоков, при начална
тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.5. УПИ – парцел ХI, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.513 с площ 634 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
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№ 7759 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г. под
№ 220, под № 169, том 1, парт. Книга, том 454, в
Службата по вписванията – Самоков, при начална
тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.6. УПИ – парцел ХII, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.514 с площ
634 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7760 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 223, под № 172, том 1, парт. Книга, том
457, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.7. УПИ – парцел ХIII, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.515 с площ
634 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7761 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 225, под № 174, том 1, парт. Книга, том
458, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.8. УПИ – парцел ХIV, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по
регулационния план на Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.516
с площ 634 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7762 от 3.02.2009 г., вписан
на 11.02.2009 г. под № 222, под № 171, том 1, парт.
Книга, том 443, в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена 72 лв./кв. м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от
стая 420 на Община Самоков срещу 100 лв.,
платими в брой в касата на общината, до 24-тия
ден вкл. от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
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8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч., в заседателната зала, ет. 3, в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на Община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати ще се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
10574

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 753
от 26 февруари 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
1.1. УПИ – парцел VІІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206б по регулационния план на Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.525 с площ
735 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска
собственост № 7769 от 03.02.2009 г., вписан на
11.02.2009 г. под № 185, под № 134, том 1, парт.
Книга, том 420, в Службата по вписванията, при
начална тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.2. УПИ – парцел Х, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206б по регулационния план на Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.527 с площ 755 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7771 от 03.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г. под
№ 187, под № 136, том 1, парт. Книга, том 422, в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.3. УПИ – парцел ХІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206б по регулационния план на Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.525 с площ 647 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7772 от 03.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г. под
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№ 188, под № 137, том 1, парт. Книга, том 423, в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3, в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на Община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
10575

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1939
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9 и чл. 35, ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния общински недвижим
имот: поземлен имот № 079012 с площ 166 кв.м,
начин на трайно ползване: нива, категория на
земята: седма, в м. В селото, землище с. Марица,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10553 от 1.04.2011 г., вписан на 5.05.2011 г., том
ІІІ № 54д, вх. рег. № 698, парт. № 11907, нот. д.
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№ 480, в Службата по вписванията – Ихтиман,
при начална тръжна цена в размер 5 лв. на кв.м
или 830 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка: BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC: CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на Община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
10576

Председател: Л. Янкова

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 570
от 18 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливо
поле, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план – външен
водопровод за захранване на стопанска сграда в
ПИ 003026 в землището на с. Борисово, община
Сливо поле, област Русе.
2. Упълномощава кмета на Община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнението
на решението.
10577

Председател: В. Атанасов
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ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 2659
от 1 септември 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, Решение № 1225 от 30.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, с идентификатор № 68850.505.149,
Стара Загора, ул. Генерал Гурко 32,34, с площ
367 кв.м, с предназначение на територията: урбанизирана, ведно с построените в имота масивни
сгради: № 68850.505.149.1 със застроена площ
91 кв.м, предназначение – двуетажна сграда за
обществено хранене; № 68850.505.149.2 със застроена площ 81 кв.м, предназначение – едноетажна
сграда за обществено хранене; № 68850.505.149.3
със застроена площ 10 кв.м, предназначение – едноетажна постройка за допълващото застрояване;
№ 68850.505.149.4 със застроена площ 72 кв.м,
предназначение – друг вид обществена двуетажна сграда; № 68850.505.149.5 със застроена площ
11 кв.м, предназначение – едноетажна постройка
на допълващото застрояване по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
252 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
5000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 50 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И ЕФ
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, в срок
до 7.10.2011 г. (24.10.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И ЕФ Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 7.10.2011 г.
(24.10.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден до 17 ч. на 7.10.2011 г. (24.10.2011 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 10 ч. на 11.10.2011 г. (26.10.2011 г.) в зала
№ 2 на общината.
9. Ден и час на търга – 11.10.2011 г. (26.10.2011 г.)
от 10 ч. в зала № 2 на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 11.10.2011 г.,
същият ще се проведе на 26.10.2011 г. при същите
условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
Изпълнителен директор: Зл. Танев
10596
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РЕШЕНИЕ № 2660
от 1 септември 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, Решение № 924 от 30.09.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ УПИ І – Дом за
деца, в кв. 38, с. Дълбоки, община Стара Загора
(бивш Дом за деца и юноши), с площ 6014 кв.м,
заедно с построените в него: двуетажна масивна
сграда, първи етаж със застроена площ 847,63 кв.м,
втори етаж със застроена площ 818,32 кв.м;
двуетажна масивна сграда със застроена площ
161 кв.м; котелно – едноетажна масивна сграда
със застроена площ 100 кв.м; едноетажна масивна
сграда за резервоар със застроена площ 25 кв.м,
по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
99 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
5000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 10 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И ЕФ
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 7.10.2011 г. (24.10.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И ЕФ Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 7.10.2011 г.
(24.10.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден до 17 ч. на 7.10.2011 г. (24.10.2011 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 11.10.2011 г. (26.10.2011 г.) в зала
№ 2 на общината.
9. Ден и час на търга – 11.10.2011 г. (26.10.2011 г.)
от 14 ч. в зала № 2 на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 11.10.2011 г.,
същият ще се проведе на 26.10.2011 г. при същите
условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
10597

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2661
от 1 септември 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, Решение № 756 от 25.02.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 1

1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.807,
кв. Железник в гр. Стара Загора, с площ 4839 кв.м
ведно с построените в него: сграда 68850.501.807.1 за
енергопроизводство (бивша парова централа) със
застроена площ 390 кв.м и сграда 68850.501.807.2
(комин) със застроена площ – 6 кв.м, по реда
на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
1 900 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
100 000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 180 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, в срок
до 4.10.2011 г. (25.10.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 500 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 4.10.2011 г.
(25.10.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден до 17 ч. на 4.10.2011 г. (25.10.2011 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 10 ч. на 6.10.2011 г. (27.10.2011 г.) в зала № 2
на общината.
9. Ден и час на търга – 6.10.2011 г. (27.10.2011 г.)
от 10 ч. в зала № 2 на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 6.10.2011 г.,
същият ще се проведе на 27.10.2011 г. при същите
условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
Изпълнителен директор: Зл. Танев
10598
РЕШЕНИЕ № 2662
от 1 септември 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, Решение № 757 от 25.02.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.526,
кв. Железник в гр. Стара Загора, с площ 838 кв.м
по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
330 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
30 000 лв.

С Т Р.
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4. Утвърждава депозит в размер 70 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, в срок
до 4.10.2011 г. (25.10.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И ЕФ Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 4.10.2011 г.
(25.10.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден до 17 ч. на 4.10.2011 г. (25.10.2011 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 11 ч. на 6.10.2011 г. (27.10.2011 г.) в зала № 2
на общината.
9. Ден и час на търга – 6.10.2011 г. (27.10.2011 г.)
от 11 ч. в зала № 2 на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 6.10.2011 г.,
същият ще се проведе на 27.10.2011 г. при същите
условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
10599

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2663
от 1 септември 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 890 от 29.07.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ
УПИ VIII – физкултурен терен в кв. 17, с. Ракитница, община Стара Загора, с площ 24 258 кв.м,
ведно с построената в него масивна сграда на
два етажа: първи етаж – 77,52 кв.м, състоящ
се от 3 помещения със санитарен възел, втори
етаж – 115,98 кв.м, състоящ се от едно помещение
и външно стълбище – 15,18 кв.м.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
69 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
2000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 15 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935
3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И ЕФ Джи България“ – АД, клон Стара Загора,
до 4.10.2011 г. (25.10.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И ЕФ Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.

ВЕСТНИК
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6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 4.10.2011 г.
(25.10.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден до 17 ч. на 4.10.2011 г. (25.10.2011 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 6.10.2011 г. (27.10.2011 г.) в зала № 2
на общината.
9. Ден и час на търга – 6.10.2011 г. (27.10.2011 г.)
от 14 ч. в зала № 2 на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 6.10.2011 г.,
същият ще се проведе на 27.10.2011 г. при същите
условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
10600

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2664
от 1 септември 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, Решение № 755 от 25.02.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели с идентификатор 68850.515.515.18.1.10 в гр. Стара Загора, ул.
Ген. Столетов 60, ет. 1, попадащ в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
68850.515.18 – четириетажна масивна жилищна
сграда с предназначение на самостоятелния
обект – друг вид самостоятелен обект в сграда,
на едно ниво, заедно със съответните идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 68850.515.18, със застроена площ 90,60 кв.м.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
159 600 лв.
3. Определя стъпка за наддаване в размер
7000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 20 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935
3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора,
до 5.10.2011 г. (26.10.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 5.10.2011 г.
(26.10.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден до 17 ч. на 5.10.2011 г. (26.10.2011 г.).
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8. Срок за подаване на предложения за участие – 10 ч. на 7.10.2011 г. (28.10.2011 г.) в зала № 2
на общината.
9. Ден и час на търга – 7.10.2011 г. (28.10.2011 г.)
от 10 ч. в зала № 2 на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 7.10.2011 г.,
същият ще се проведе на 28.10.2011 г. при същите
условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
10601

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2665
от 1 септември 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, Решение № 611 от 29.10.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ УПИ ІІ – училище
в кв. 1, пл. № 108, с. Стрелец, община Стара Загора (бивше старо училище), с площ 8480 кв.м,
заедно с построените в него: едноетажна масивна
сграда със застроена площ 287,42 кв.м, мазе с
площ 36,21 кв.м и външна тоалетна със застроена
площ 12 кв.м, по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
19 800 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
1900 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 3000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 05.10.2011 г. (26.10.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 5.10.2011 г.
(26.10.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден до 17 ч. на 5.10.2011 г. (26.10.2011 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 11 ч. на 7.10.2011 г. (28.10.2011 г.) в зала № 2
на общината.
9. Ден и час на търга – 7.10.2011 г. (28.10.2011 г.)
от 11 ч. в зала № 2 на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 7.10.2011 г.,
същият ще се проведе на 28.10.2011 г. при същите
условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
10602

Изпълнителен директор: Зл. Танев
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РЕШЕНИЕ № 2666
от 1 сeптември 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 888 от 29.07.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ УПИ V за стопанска дейност в кв. 39, с. Дълбоки, община Стара
Загора (бивша баня) със ЗП – 165 м 2 , дворно
място – 860 м 2 , по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
8200 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
800 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 1800 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И ЕФ
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център на общината
в срок до 5.10.2011 г. (26.10.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И ЕФ Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 5.10.2011 г.
(26.10.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден до 17 ч. на 5.10.2011 г. (26.10.2011 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 7.10.2011 г. (28.10.2011 г.) в зала № 2
на общината.
9. Ден и час на търга – 7.10.2011 г. (28.10.2011 г.)
от 14 ч. в зала № 2 на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 7.10.2011 г.,
същият ще се проведе на 28.10.2011 г. при същите
условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
10603

Изпълнителен директор: Зл. Танев

ОБЩИНА СУВОРОВО
РЕШЕНИЕ № 10-177
от 24 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Суворово, реши:
1. Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 002740, м. Зелище/Миши връх, землище с. Чернево, със следните показатели на застрояване за имота: плътност
на застрояване (Пзастр.) – 15 %; коефициент на
интензивност (Кинт.) – 0,15; озеленяване – 70 %;
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начин на застрояване – свободно (е). Линиите
на застрояване са съгласно графичната част на
проекта.
2. Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Уличен водопровод до
УПИ VІІ-20“ с обща дължина 265 м по плана
на с. Баново и КВС на земеделските земи на
землище с. Баново, община Су ворово, така
както е указано в ситуацията в изработения
ПУП – парцеларен план – червени, сини и черни
линии и надписи.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Суворово
пред Административния съд – Варна.
Председател: Д. Йорданов
10556
31. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ съобщава, че е издадено разрешение за
строеж № РС 47 от 17.09.2011 г. за обект: „А2 АМ
Хемус СОП – Пътен възел „Яна“ от км 0+000 до
км 8+460“. Предварителното изпълнение може
да се обжалва пред Върховния административен
съд в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен срок
след обнародването в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
10682

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, четвърто
отделение, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от: СХБАЛ „Света Богородица“ – ООД, София; МБАЛ „Тримонциум“ – ООД,
Пловдив; СБАЛОБ „Зора“ – ООД, София; СХБАЛ
„Ритъм – РР“ – ЕООД, Стара Загора; СОБАЛ „Вижън“ – ООД, София; СХБАЛ „Здравец“ – ООД,
Русе; СБАЛ – АГ „Ескулап – 97“ – ООД, Русе;
СБА Л ОБ „Зрение“ – ООД, Софи я; СОБА Л
„Акад. Пашев“ – ООД, София; СБАЛ „Свети
Лазар“ – ООД, София; СОБАЛ „Луксор“ – ЕООД,
Пловдив; МБАЛ „Света Екатерина“ – ООД, Пазарджик; МБАЛ „НиаМед“ – ООД, Стара Загора;
СХБАЛ „Медикус“ – ООД, Русе; сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“, София;
„Ескулап – Норд“ – ООД, Русе; СХБА ЛМК У
„Скин Системс“ – ЕООД, с. Доганово, община
Елин Пелин; МБАЛ „Уромедикс“ – ООД, Пловдив; МБАЛ „Гулянци“ – ЕООД, гр. Гулянци,
област Плевен, и МБАЛ „Никопол“ – ЕООД,
Никопол, срещу чл. 5, ал. 4 и чл. 14 от Наредба
№ 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които
трябва да отговарят устройството, дейността и
вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални
грижи, издадена от министъра на здравеопазването

ВЕСТНИК

БРОЙ 73

(обн., ДВ, бр. 83 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 92 от
2010 г.), по което е образувано адм.д. № 14078/2010
по описа на Върховния административен съд,
четвърто отделение.
10580
Върховният административен съд на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
Национално сдружение за протетика и ортотика – България, представлявано от председателя
на управителния съвет Десислава Боюклийска,
на Постановление на Министерския съвет № 125
от 10.05.2011 г. за изменение и допълнение на
Правилника за приложение на Закона за интеграция на хора с увреждания (ППЗИХУ), с
което са изменени чл. 43, ал. 1, чл. 43а, ал. 1 – 6,
чл. 43б, чл. 44, т. 1, съответно отменени чл. 47,
ал. 2, 3 и 4 ППЗИХУ; оспорват се и приложение
№ 8 към чл. 42, ал. 1 и приложение № 14 към
чл. 43а, ал. 3 ППЗИХУ, по което е образувано
адм.д. № 8886/2011 по описа на Върховния административен съд, първа колегия, осмо отделение,
насрочено за 18.10.2011 г. в 11 ч., зала № 3.
10610
Върховният административен съд на основание
чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от „Енерджитур“ – ЕООД, Пловдив; „Никибел“ – ООД,
гр. Котел; „ВЕЦ Своге“ – АД, София, и „Сола
Карапелит“ – ЕООД, Варна, на Решение № Ц-18
от 20.06.2011 г. на ДКЕВР, по което е образувано
адм.д. № 9266/2011 по описа на Върховния административен съд.
10611
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм.д. № 5228 по описа на
съда от 2010 г. на II отд., 24 състав, насрочено за
28.11.2011 г. в 14,30 ч. по жалби на Огнян Христов
Черногоров, Красимир Крумов Илков, Димитър
Крумов Илков и Станка Митрева Илкова от София
срещу Заповед № РД-09-50-81 от 18.01.2010 г. на
главния архитект на Столичната община, с която
е одобрен ПЗ за УПИ VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, ИПЗ за УПИ III
и IV и РУП за УПИ III, IV, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, кв. 183, м.
Западно направление. Всяко заинтересовано лице
може да се конституира като ответник по делото
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“.
10594
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ обявява, че по жалба
на Димитър Благоев Зинков с адрес: гр. Гоце
Делчев, ж.к. Дунав 25, ет. 4, ап. 8, вх. А, против
Заповед № 391 от 14.07.2011 г. на кмета на Община Гоце Делчев, с която е одобрен подробен
устройствен план – план за застрояване за УПИ
VІ-12337 от кв. 153 по плана на гр. Гоце Делчев,
е образувано адм. дело № 668/2011, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
25.10.2011 г. в 10 ч. в зала 002. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството пред съда в едномесечен срок
от обявяване на оспорването в „Държавен вест-
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ник“ чрез подаване на заявление до съда, което
трябва да съдържа: а. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; б. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; в. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес; г.
номер на делото; д. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; з. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
10617
Административният съд – Русе, на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване на Заповед № РД-01-1765 от 30.05.2011 г.
на кмета на Община Русе, с която е одобрено
изменение на план за регулация на кв. 8 за урегулирани поземлени имоти VII-105, VIII-105 и
IX-104 по плана на с. Сандрово, община Русе, по
което оспорване е образувано адм.д. № 324/2011
по описа на Административния съд – Русе, 1-ви
състав, насрочено за 4.11.2011 г. от 9 ч. Оспорваща
страна по делото е Илия Христов Алексиев от
с. Сандрово, област Русе, ул. Царевец 5. Съдът
на основание чл. 218, ал. 1 и ал. 2, т. 2, ал. 4
и 5 ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че могат да се конституират като ответници в
производството в едномесечен срок от деня на
обнародване в „Държавен вестник“ на съобщението за оспорване чрез подаване на заявление
до съда, което съдържа: 1. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските гражадани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересовано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
10571
Б а л ч и ш к и я т р а й о н е н с ъд с ъ о бщ а в а н а
Светлана Валентиновна Струкова, родена на
17.02.1984 г. в Украйна, че срещу нея е заведено
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бр. д. № 534/2011 за развод на основание чл. 49
СК от Юксел Кадир Юсуфов от с. Дропла, община Балчик, и следва да се яви в канцеларията
на БРС за връчване на книжата по делото в
двуседмичен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“.
10593
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 15.І.2008 г.
по ф.д. № 3427/2000 вписа заличаването на „Стоматологичен център ХVІ – София“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Връбница“, ж.к. Обеля 2.
13339
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 22.VІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 1725/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Бизнес софтуер консулт“ – АД.
13340
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.І.2008 г. по ф.д. № 14111/99 вписа промяна за
„Медико-стоматологичен център Лозенец“ – ООД:
вписва промяна на наименованието от „Медико-стоматологичен център Лозенец“ – ООД, на
„Медико-дентален център Лозенец“ – ООД.
13341
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 470/97 вписа промени
за „Геотрейд инг“ – ЕООД: вписва промяна в
наименованието на едноличния собственик „Геотехмин – консулт и инженеринг“ – ООД, което
следва да се чете „Геотехмин“ – ООД; вписва
промени в учредителния акт.
13342
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 10672/97 вписа промени
за „Каунтер Атак“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Андре Матеев на Ирина
Стойчева Арсова; заличава като съдружник Андре
Матеев; заличава като управител Пламен Георгиев Петров; вписва като съдружник и управител
Ирина Стойчева Арсова; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Средец“,
ул. Иван Денкоглу 46, ет. 3; дружеството ще се
управлява и представлява от Ирина Стойчева
Арсова.
13343
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 17085/95 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Ер систем холдинг“ – АД.
13344
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 16.І.2008 г.
по ф.д. № 12043/93 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Кими – Кирил Симеонов“ като
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съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „К М С партнерс“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 18877/2007).
13345
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф.д. № 7869/2002 вписа промени за
„Медиком – консулт“ – ООД: вписва прехвърляне
на 20 дружествени дяла от Таня Альошева Вазова
на Владимир Иванов Шишков; заличава като
съдружник и управител Таня Альошева Вазова;
вписва като съдружник Владимир Иванов Шишков; вписва промяна в адреса на управление – София, район „Оборище“, ул. Екзарх Йосиф 42, ет.
2, ап. 2; вписва промяна в предмета на дейност:
информационно-рекламна дейност, професионално обучение и квалификация, посредническа
дейност при информиране и наемане на работа
в страната и в чужбина, консултантска дейност,
всякаква друга дейност, незабранена със закон,
при спазване на законовите изисквания за лицензиране; вписва като управител Ирена Николаева
Николаева, която ще управлява и представлява
дружеството; вписва нов дружествен договор.
13346
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.І.2008 г.
по ф.д. № 5351/2002 вписа промени за „Арома
транс“ – АД: вписва промяна на наименованието от „Арома транс“ – АД, на „Инкозметикс
т ранс“ – А Д; вписва акт уа лизиран устав на
дружеството.
13347
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 13026/2003 вписа промяна за „Габриела
Х С“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от София, район „Сердика“, кв.
Орландовци, ул. Димитър Гущанов 51, в гр. Елин
Пелин, ул. Ангел Кънчев 21.
13348
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 8475/2003 вписа промени за „Диализа
София – 5“ – ООД: заличава като съдружник
Крум Николов Борисов; вписва прехвърляне на
10 дружествени дяла от Крум Николов Борисов на
Юлия Иванова Стоичкова; вписва като съдружник
Юлия Иванова Стоичкова; вписва актуализиран
дружествен договор.
13349
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.І.2008 г. по ф.д. № 12976/2003 вписа промени
за „Биоексим“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Светослав Борисов Анастасов на Димитринка Иванова Чанова; заличава
като съдружник и управител Светослав Борисов
Анастасов; вписва като съдружник и управител
Димитринка Иванова Чанова.
13350
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 11.І.2008 г.
по ф.д. № 10929/2003 вписва прехвърляне на
предприятието на ЕТ „Странджа – Светла Зин-
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кова“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Странджа 72“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 19133/2007).
13351
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.І.2008 г. по ф.д. № 7336/2003 вписа промени
за „КоМодул“ – ООД: вписва прехвърляне на
150 дружествени дяла от „Омега – 93“ – ООД,
на Михаил Стефанов Светозаров; заличава като
собственик „Омега – 93“ – ООД; вписва промяна
в адреса на управление – София, район „Лозенец“,
ул. Якубица 2, офис А; вписва нов дружествен
договор.
13352
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 14.І.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 890/2003 на проверените и приети годишни финансови отчети за
2004, 2005 и 2006 г. на „Лата консулт“ – ЕООД.
13353
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.І.2008 г. по ф.д. № 9495/2003 вписа промени
за „И – финанси“ – ООД: вписва прехвърляне
на 8 дружествени дяла от Моника Владимирова
Роменска на Йордан Емилов Татарски; заличава
като съдружник Моника Владимирова Роменска.
13354
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф.д. № 2936/2004 вписа промени за „Етон“ – ЕООД: вписва увеличение на
капитала на дружеството от 1 036 000 лв. на
5 922 100 лв.; капиталът е увеличен с непарична
вноска – недвижим имот на стойност 886 100 лв.,
и вземания на стойност 4 000 000 лв. съгласно
съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 10.ХІІ.2007 г. на Софийския
градски съд, фирмено отделение, 1 състав, по дело
№ 593/2007; вписва промени в учредителния акт
на дружеството.
13355
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 9.І.2008 г. по ф.д. № 12327/2004 вписа
промени за „Индустриал строй“ – ООД: заличава
като управител Милен Йосифов Врайков; вписва
като управител Тодорка Тодорова Стефанова;
премества седалището и адреса на управление от
София, район „Възраждане“, ул. Вашингтон 41,
във Видин, ул. Алеко Константинов 8, ет. 4, ап. 8.
13356
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф.д. № 4098/2004 вписа промени за „ОББ Асет
Мениджмънт“ – АД: заличава като изпълнителен
директор Камен Димитров Димитров; дружеството ще се представлява от изпълнителния
директор Катина Славкова Пейчева и прокуриста
Светлана Койчева Коева-Каранджулова заедно.
13357
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.01.2008 г. по ф.д. № 7276/2005 вписа
промени за „Бореал 66“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление от София,
район „Средец“, ул. Карнеги 22, ет. 1, в Разлог,
ул. Братя Каназиреви 44; вписва промени в
учредителния акт.
13358
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 22.VІІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 8825/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Ю Ес компания“ – ООД.
13516
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 25.І.2008 г.
по ф.д. № 12805/2004 вписа прехвърл яне на
предприятието на ЕТ „Интро – Инс – Борислав
Кръстев“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения от Борислав Георгиев
Кръстев на Явор Димитров Атанасов и го вписа
като ЕТ „Интро – Инс – Явор Атанасов“.
13517
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф.д. № 1213/2006 вписа промени за „Ти Би Ай
контакт център“ – ЕАД: заличава като едноличен
собственик „Ти Би Ай България“ – АД; вписва
като едноличен собственик „Тикшув глобал
комюникейшънс“ – ООД, Израел; вписва промяна в наименованието от „Ти Би Ай контакт
център“ – ЕА Д, на „Тикшув контакт център
България“ – ЕАД; вписва промяна в предмета
на дейност: консултантска, рекламна и информационна дейност, маркетинг, посредничество,
търговия със стоки и услуги, както и всички
други дейности, незабранени със закон; вписва
нов устав на дружеството съгласно протоколно
решение от 9.ХІІ.2007 г. на едноличния собственик
на капитала; заличава като член на съвета на
директорите Милка Атанасова Зафирова; вписва
като членове на съвета на директорите Гил Сегев
и Ехуд Визнер; вписва промяна във фамилното
име на Моника Христова Христова, което следва
да се чете „Кунева“; дружеството е със съвет на
директорите в състав: Ехуд Визнер – председател,
Петя Стефанова Нейчева – зам.-председател и
изпълнителен директор, Моника Христова Кунева
и Гил Сегев; дружеството ще се представлява от
изпълнителния директор Петя Стефанова Нейчева
самостоятелно, а за всички сделки, надвишаващи
стойността от 5000 евро, заедно с председателя
на съвета на директорите.
13359
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф.д. № 760/2006 вписа промени за
„Колониал“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Вера Пенчева Ралчева на
Пенчо Димитров Ралчев; вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Еваристо Паез Расмуссен на Пенчо Димитров Ралчев; заличава като
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съдружници Вера Пенчева Ралчева и Еваристо
Паез Расмуссен; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Колониал“ – ЕООД; вписва
като едноличен собственик на капитала Пенчо
Димитров Ралчев; допълва предмета на дейност
с „внос и износ“; вписва учредителен акт.
13360
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.І.2008 г. по
ф.д. № 18594/94 вписа промяна за „Кодак график
комюникейшънс“ – АД: заличава като член на
съвета на директорите Израел Сандлер.
13361
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 273 ТЗ с решение
от 14.І.2008 г. по ф.д. № 9676/94 вписа промени за
„Компакт консерв“ – ООД: вписва прехвърляне
на 17 дружествени дяла от „Компакт“ – ООД (в
несъстоятелност), Димитровград, на „Компакт
холдинг“ – ООД, София; заличава като съдружник
„Компакт“ – ООД (в несъстоятелност), Димитровград; вписва промени в дружествения договор;
вписва заличаване на „Компакт консерв“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Триадица 4.
13362
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.І.2008 г. по ф.д.
№ 23513/94 вписа промени за „Бета корп“ – АД:
заличава членовете на надзорния и управителния съвет; вписва преминаване от двустепенна
в едностепенна система на управление; вписва
съвет на директорите за срок 3 години в състав:
Атанас Иванов Бойчев – председател, Борислав
Александров Попов – зам.-председател, и Юрий
Асенов Станчев; дружеството се представлява от
председателя Атанас Иванов Бойчев и зам.-председателя Борислав Александров Попов заедно и
поотделно; вписва промени в устава, приети на
общото събрание на акционерите, проведено на
14.ХІІ.2007 г.
13363

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
8. – Съветът на директорите на „Васил Пет
лешков“ – АД, гр. Брацигово, на основание чл.
223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
25.10.2011 г. в 9 ч. в клуба на административната
сграда на дружеството в Брацигово, бул. Трети март
76, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2007,
2008, 2009 и 2010 г. и одобряване на заверените
от дипломиран експерт-счетоводител годишни
финансови отчети на дружеството за 2007, 2008,
2009 и 2010 г.; проект за решение – ОС одобрява
годишните финансови отчети на дружеството за
2007, 2008, 2009 и 2010 г.; 2. освобождаване от
отговорност на членовете на СД за дейността им
за периода 2007 – 2010 г.; проект за решение – ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им за периода 2007 – 2010 г.; 3. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г.;
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проект за решение – ОС назначава предложения от
СД дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г.; 4.
промени в устава; проект за решение – ОС приема
предложените от СД промени в устава; 5. избор на
нов съвет на директорите; проект за решение – ОС
освобождава от длъжност досегашните членове на
съвета на директорите и избира предложения нов
съвет на директорите. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството в Брацигово, бул. Трети март 76,
всеки работен ден от 8 до 17 ч. Поканват се всички
акционери да вземат участие в общото събрание
лично или чрез писмено упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 8.11.2011 г.
в 9 ч. на същото място и при същия дневен ред.
10540
15. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Странджа“, Бургас, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 21.10.2011 г. в 17,30 ч.
в х. „Странджа“ при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружество „Странджа“; 2. приемане отчета на бюджета за 2010 г. и приемане
проектобюджета за 2011 и 2012 г.; 3. промени в
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устава на сдружението; 4. избиране на ново ръководство на сдружението; 5. избор на делегати за
ОС на БТС през 2012 г.; 6. организационни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.
10614
9. – Управителният съвет на сдружение „Оро
ма – На – Англе“, Самоков, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 29.10.2011 г. в 17 ч. в
офиса на сдружението в Самоков, ул. Константин
Фотинов 14, което ще се проведе при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета на управителния съвет
за дейността през 2009 и 2010 г.; 2. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния съвет
за дейността им през 2009 и 2010 г.; 3. одобряване
на решение на УС за прекратяване на членство и
за приемане на нови членове на сдружението; 4.
освобождаване от състава на УС на досегашните му
членове и избор на нови членове на управителния
съвет на сдружението; 5. изменение на устава на
сдружението.
10542

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 150-05-132 от 19.07.2011 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2011 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вест
ник“ за 2012 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на минис
терства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
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за „Държавен вестник“ за 2012 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
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