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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1
от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43
от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36
и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103
и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79,
80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от
2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г.,
бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41,
50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от
2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от
2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г.,
бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79
и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13,
63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108
от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.)
§ 1. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. Публичните регистри и архивът на
одобрените устройствени планове и измененията им по чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 4 и чл. 5,
ал. 5 се публикуват и поддържат в актуален
вид на интернет страницата на съответното
ведомство при условия и по ред, определени
с наредба на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.“
§ 2. В глава трета, раздел І се създава
чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Специфични изисквания за
облика на градските пространства, сградите
и архитектурните ансамбли могат да се определят с наредба на общинския съвет.
(2) С наредбата по ал. 1 могат да се определят допълнителни изисквания към обема
и съдържанието на подробните устройствени
планове и на инвестиционните проекти за
нови сгради, реконструкция, пристрояване и
надстрояване и основни ремонти на сгради
и съоръжения, улици, площади и озеленени
площи, свързани с благоуст рояването на

градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и
градската среда.“
§ 3. В чл. 19, ал. 5 думите „средно високо“ се заменят със „средно“, а след думите
„в повече от два имота“ се поставя запетая.
§ 4. В чл. 27 ал. 3 се изменя така:
„(3) Предвидените с общ или с подробен
устройствен план максимални интензивност
и плътност на застрояване могат да се надвишават в ъгловите урегулирани поземлени
имоти със свързано основно застрояване на
двете странични регулационни линии само ако
и доколкото това е необходимо за покриване
на калканните стени на сградите в съседните
урегулирани поземлени имоти, като височината и дълбочината на застрояването не могат
да превишават тези в съседните урегулирани
поземлени имоти. В тези случаи минималната
задължителна озеленена площ се намалява
пропорционално на увеличената плътност на
застрояването.“
§ 5. В чл. 35, ал. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „когато същите са разположени в
жилищни устройствени зони или в територии
за рекреационни дейности“.
§ 6. В чл. 48, ал. 2 думите „Кметът на
общината по предложение на общинския
експертен съвет“ се заменят с „Общинският
съвет може да“.
§ 7. В чл. 52, ал. 1 накрая се поставя запетая
и се добавя „когато за разрешаването им се
изисква одобряване на инвестиционен проект
и/или издаване на разрешение за строеж“.
§ 8. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Върху поземлени имоти могат да се
поставят:
1. преместваеми увеселителни обекти;
2. преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности;
3. преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия.
(2) За обектите по ал. 1, т. 1 и 2 се издава
разрешение за поставяне въз основа на схема
и проектна документация, одобрени от главния
архитект на общината. Схемата за поставяне
определя пространственото разположение,
вида, типа, размерите и предназначението
на обекта по ал. 1, т. 1 и 2. В зависимост от
вида и предназначението на обекта се представя индивидуален проект, който съдържа
архитектурно-художествена и инженерно-техническа част, или типов проект, придружен
с декларация за характеристиките на обекта,
издадена от производителя въз основа на
протоколи от изпитване или изчисления и/
или сертификат за система за управление на
качеството, и/или на документи, удостоверя-
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ващи съответствие с техническите изисквания
на нормативните актове. Условията и редът
за издаване на разрешението за поставяне на
обектите, за одобряването и за изискванията
към схемата и проектната документация се
определят с наредба на общинския съвет.“
2. Създават се ал. 7, 8, 9, 10 и 11:
„(7) Поставянето на преместваеми обекти в
урегулираните поземлени имоти се разрешава
само ако не се надвишават установените в
подробния устройствен план устройствени
показатели – плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване,
и не се намалява определената минимална
озеленена площ.
(8) В паркове и градини поставянето на
преместваеми обекти се извършва по ред,
определен с наредбата по ал. 2, съгласно
план-схема, одобрена от общинския съвет по
реда на чл. 62, ал. 9.
(9) Максималните размери, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление на преместваемите обекти,
както и на обектите, които се разполагат в
поземлени имоти за времето на провеждане на обществени мероприятия – културни
фестивали, спортни и атракционни прояви,
благотворителни и рекламни кампании и
други, се определят с наредбата по ал. 2 или
с наредбата по чл. 13а.
(10) С наредбата по ал. 2 или по чл. 13а
се определят и условията и редът за разполагане на елементите на градското обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт,
пейки, осветителни тела, чешми, фонтани,
часовници, зарядни колонки за електрически
превозни средства, както и други обекти,
свързани с облика на градските пространства,
определени с наредбата на общинския съвет.
(11) Временно ползване на имоти или части
от тях – държавна или общинска собственост,
за допълнителна открита търговска площ към
преместваеми обекти, както и към търговски
обекти в сгради, се допуска при условия и по ред,
определени с наредбата на общинския съвет.“
§ 9. В чл. 57, ал. 1 след думите „съвет по“
се добавя „чл. 13а или по“.
§ 10. В чл. 57а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. са поставени без одобрена схема, когато
такава се изисква, и/или без разрешение, в
противоречие със схемата и/или в противоречие с издаденото разрешение;“
б) в т. 2 думите „в чужд имот“ се заличават, а след думите „правното основание“
се добавя „за одобряване на схемата и/или“;
в) в т. 6 след думата „срокът“ се добавя
„на схемата и/или“;
г) създава се нова т. 7:
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„7. обектът е захранен с вода и не е включен
в уличната канализация или не е изградена
локална система за съхранение на отпадните
води;“
д) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „наредбата по чл. 56, ал. 2“ се заменят
с „нормативен акт“.
2. В ал. 2 след думите „чл. 223, ал. 2“ се
поставя запетая и се добавя „а за обекти,
поставени на територията на националните
курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с
национално значение, и на територията на
морските плажове – от органите на Дирекцията за национален строителен контрол“.
3. В ал. 3 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно
началникът на Дирекцията за национален
строителен контрол или оправомощено от
него длъжностно лице“ и се създава изречение
второ: „Заповедта се връчва на собственика
на обекта по ал. 1, който може да я обжалва
по реда на чл. 215, ал. 1.“
4. В ал. 4 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно
началникът на Дирекцията за национален
строителен контрол или оправомощено от
него длъжностно лице“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите, когато собственикът на
обект по ал. 1 или собственикът на имота,
в който е поставен, е неизвестен, адресът на
някой от тях е неизвестен или някой от тях
не е установен на посочения от него адрес,
констативният акт и заповедта за премахване
се поставят на видно място върху обекта и
на определените за това места в сградата на
общината, района или кметството, което се
удостоверява с протокол, подписан от двама
свидетели.“
6. В ал. 6 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно
началникът на Дирекцията за национален
строителен контрол или оправомощено от
него длъжностно лице“.
7. В ал. 7 накрая се поставя запетая и се
добавя „а за обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с
решение на Министерския съвет за селищни
образувания с национално значение, и на територията на морските плажове – с наредба
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството и министъра на туризма“.
8. Създава се ал. 9:
„(9) Въз основа на влязла в сила заповед
по ал. 3 и протокол за извършени разходи по
премахването се издава заповед за незабавно
изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския
процесуален кодекс.“
§ 11. В чл. 116, ал. 4 след думите „министърът на вътрешните работи“ съюзът „и“ се
заменя със запетая, а след думите „Държавна
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агенция „Национална сигурност“ се добавя „и
председателят на Държавна агенция „Разуз
наване“.
§ 12. В чл. 124а, ал. 6 навсякъде след думите
„министъра на вътрешните работи“ съюзът
„или“ се заменя със запетая и навсякъде след
думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „или от председателя на
Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 13. В чл. 124б, ал. 2 думите „и в един
местен вестник“ се заличават.
§ 14. В чл. 128, ал. 2 в изречение първо
думите „и в поне един местен вестник“ се
заличават.
§ 15. В чл. 129, ал. 1 в изречение второ
думата „Решението“ се заменя с „Обявлението
за решението“.
§ 16. В чл. 131 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 5 се изменя така:
„5. имотите, за които с предвижданията
на плана се въвеждат ограничения в режима
на застрояване и ползване.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Титулярите на сервитути по чл. 31,
ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура не са
заинтересовани лица по смисъла на ал. 1.“
§ 17. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Изработването на план-извадка се разрешава от кмета на общината, а в случаите по
чл. 124а, ал. 3 и 4 – съответно от областния
управител или от министъра на регионалното
развитие и благоустройството.“, а изречение
трето се заличава.
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „За
разрешените и одобрени план-извадки се уведомява проектантът на проекта на подробен
устройствен план.“
3. В ал. 9 думите „чл. 124, ал. 9“ се заменят
с „чл. 124а, ал. 9“.
§ 18. В чл. 134, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 съюзът „и“ се заменя с „или“.
2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „или отпадне необходимостта от изграждане на такива обекти“.
§ 19. В чл. 142, ал. 8 след думите „Министерството на вътрешните работи“ съюзът „и“ се
заменя със запетая, а след думите „Държавна
агенция „Национална сигурност“ се добавя „и
на Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 20. В чл. 143, ал. 1 се създава нова т. 3:
„3. документ с предоставени изходни данни
и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техничес
ката инфраструктура в случаите, когато не е
поискано издаване на виза за проектиране
по чл. 140а;“.
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§ 21. В чл. 146, изречение трето думите
„пред органа по чл. 216, ал. 2“ се заличават.
§ 22. В чл. 147, ал. 1, т. 1 думите „освен ако
с решение на общинския съвет е предвидено
друго“ се заличават.
§ 23. В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думите „от главния
архитект на общината (района)“ се заличават;
б) създава се ново изречение второ: „За
издадените разрешения за строеж заедно с
одобрените от министъра на регионалното
развитие и благоустройството или от областните управители инвестиционни проекти или
за отказа да се издадe разрешение за строеж
се съобщава на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“.“;
в) досегашното изречение второ става
изречение трето.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Титулярите на сервитути по чл. 31,
ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура не са
заинтересовани лица по ал. 2.“
3. Досегашната ал. 3 и ал. 4 се отменят.
§ 24. В чл. 150, ал. 3 думите „или 4“ се
заличават.
§ 25. В чл. 151 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 13, 14 и 15:
„13. изг ра ж да не на физи ческа и нфраструктура в случаите по чл. 50, ал. 3, т. 3 от
Закона за електронните съобщителни мрежи
и физическа инфраструктура за разполагане
на кабелни електронни съобщителни мрежи
в имоти – частна собственост, отредени за
индивидуално ниско жилищно застрояване;
14. изграждане на сградни водопроводни и
канализационни инсталации и водопроводни
и канализационни мрежи, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект
за основното застрояване, разположени в
регулационните граници на имоти – частна
собственост, отредени за индивидуално ниско
жилищно застрояване, до измервателните уреди на водопроводните отклонения за присъединяване към уличната водопроводна мрежа,
съответно до ревизионната канализационна
шахта за присъединяване към уличните канализационни мрежи;
15. изграждане на електрически уредби и
инсталации за ниско напрежение, когато се
изграждат извън обхвата на инвестиционния
проект за основното застрояване, разположени
в регулационните граници на имоти – частна
собственост, отредени за индивидуално нис
ко жилищно застрояване, до границата на
собственост на електрическите съоръжения.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 13 и чл. 147,
ал. 1, т. 15 и 16:
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1. операторът на електронна съобщителна
мрежа носи отговорност за всички причинени
вреди на собственика на поземления имот;
2. не могат да се влошават условията на
ползване и застрояване в поземления имот
и да се премахва или уврежда трайна растителност;
3. не могат да се засягат трайни подобрения в поземления имот без съгласието на
собственика му;
4. при ново застрояване, разрешено по установения ред в поземления имот, операторът
на електронна съобщителна мрежа е длъжен
да измести за своя сметка изградената от
него физическа инфраструктура така, че да не
препятства строителството и експлоатацията
на бъдещия строеж;
5. с погиването на сградата, до която е
изг радена физическата инфраст ру кт у ра в
поземления имот, се погасява по право сервитутът по чл. 31, ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура;
6. с премахването на изградената физическа
инфраструктура в поземления имот се погасява по право сервитутът по чл. 31, ал. 8 от
Закона за електронните съобщителни мрежи
и физическа инфраструктура.“
§ 26. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В 14-дневен срок от уведомяването им по
реда на чл. 149, ал. 5 органите на Дирекцията
за национален строителен контрол извършват
служебна проверка за законосъо бразност на
издадените разрешения за строеж и заповедите за допълването им по чл. 154, ал. 5
заедно с одобрените инвестиционни проекти,
както и разрешенията за строеж в случаите
по чл. 147, ал. 1.“
2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „с изключение на издадените и одобрени от министъра на регионалното развитие
и благоустройството“.
§ 27. В чл. 156б се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) За обектите, свързани с отбраната и
сигурността на страната, планът по ал. 1,
т. 2 се одобрява от министъра на отбраната,
съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“ или от председателя
на Държавна агенция „Разузнаване“ в срока
по ал. 3.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
3. Създава се ал. 7:
„(7) По искане на възложителя плановете
по ал. 1 могат да бъдат одобрени от главния
архитект на общината заедно с инвестиционния
проект и вписани в разрешението за строеж.
Те губят действието си при условията на ал. 6.“
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§ 28. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 в изречение първо думите „от
пета категория“ се заменят с „по чл. 14, ал. 2
от Закона за Камарата на строителите“, а в
изречение второ след думите „на строителя“ се
добавя „с изключение на строежите по чл. 14,
ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.
2. В ал. 5 думите „от пета категория“ се
заменят с „по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.
§ 29. В чл. 158, ал. 2 думите „от пета категория“ се заменят с „по чл. 14, ал. 2 от Закона
за Камарата на строителите“.
§ 30. В чл. 159 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от пета категория“ се
заменят с „по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.
2. В ал. 2 думите „от пета категория“ се
заменят с „по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.
3. В ал. 3 думите „от пета категория“ се
заменят с „по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.
§ 31. В чл. 162, ал. 2 изречение първо се
изменя така: „Авторският надзор по време
на строителството се осъществява от проектанта при условията и по реда, определени с
наредбата по чл. 169, ал. 4, и въз основа на
договор с възложителя.“
§ 32. В чл. 163а, ал. 4 думите „от пета
категория“ се заменят с „по чл. 14, ал. 2 от
Закона за Камарата на строителите“.
§ 33. В чл. 168, ал. 2 думата „четвърта“ се
заменя с „пета“, накрая се поставя запетая и
се добавя „с изключение на обектите по чл. 14,
ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.
§ 34. В чл. 176б, ал. 1 думите „от пета
категория“ се заменят с „по чл. 14, ал. 2 от
Закона за Камарата на строителите“.
§ 35. В чл. 182, ал. 2 думите „чл. 83б“ се
заменят с „чл. 83, ал. 6“.
§ 36. В чл. 211а, ал. 2 след думите „Министерството на вътрешните работи“ съюзът
„или“ се заменя със запетая, а след думите
„Държавна агенция „Национална сигурност“
се добавя „или на Държавна агенция „Разуз
наване“.
§ 37. В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „с изключение на тези
по чл. 216, ал. 1“ се заличават.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В производството пред съда по дела,
образувани по повод оспорване на заповеди
за отмяна на разрешения за строеж по реда
на чл. 156, ал. 3, се призовават Дирекцията
за национален строителен контрол, органът,
издал разрешението за строеж, и заинтересуваните лица.“
3. В ал. 7 се създава т. 4:
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„4. премахване на обекти по чл. 56, ал. 1
и чл. 57, ал. 1.“
§ 38. Член 216 се отменя.
§ 39. В чл. 217, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 11 накрая се добавя „и 9“.
2. Точка 12 се отменя.
§ 40. В чл. 237, ал. 1, т. 10 след думите
„удостоверение за тях“ се поставя запетая и се
добавя „с изключение на строежите по чл. 14,
ал. 2 от Закона за Камарата на строителите“.
§ 41. В § 5 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 29а:
„29а. „Сграда със смесено предназначение“ е нежилищна сграда, която се състои
от самостоятелни обекти с различно предназначение, като при наличие на жилища, те
заемат по-малко от 60 на сто от разгънатата
є застроена площ.“
2. Точка 80 се изменя така:
„80. „Преместваем обект“ е обект, който
няма характеристиките на строеж и може след
отделянето му от повърхността и от мрежите
на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята
конструктивна цялост и/или възможността да
бъде ползван на друго място със същото или
с подобно предназначение на това, за което е
ползван на мястото, от което е отделен, като
поставянето му и/или премахването му не
изменя трайно субстанцията или начина на
ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя.
Преместваемият обект може да се закрепва
временно върху терена, като при необходимост
се допуска отнемане на повърхностния слой,
чрез сглобяем или монолитен конструктивен
елемент, който е неразделна част от преместваемия обект и е предназначен да гарантира
конструктивната и пространствена устойчивост на обекта и не може да служи за основа
за изграждане на строеж.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 42. Преместваемите обекти по чл. 56,
ал. 1, поставени по досегашния ред, се привеждат в съответствие с изискванията на
този закон в едногодишен срок от влизането
му в сила, а обектите по чл. 10, ал. 4, т. 2 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие – в тригодишен срок от влизането му в сила.
§ 43. (1) Започнатите до влизането в сила
на този закон производства по премахване
на обекти по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 се
довършват по досегашния ред.
(2) Започнати са производствата по ал. 1,
за които до влизането в сила на този закон
е съставен констативен акт по чл. 57а, ал. 2.
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§ 44. Подадените по реда на отменения
чл. 216 жалби и протести, по които до влизането в сила на този закон няма произнасяне от органа по чл. 216, ал. 2, се изпращат
служебно по компетентност на съответния
административен съд.
§ 45. (1) Започнатите до влизането в сила
на този закон производства по изработване и
одобряване на устройствени планове и техни
изменения се довършват по досегашния ред
и при спазване на разпоредбите, действали
при издаването на разрешение за изработване на проект или на изменение на подробен
устройствен план, с изключение на правилата
за разполагане на сгради за временно обитаване, за които се прилагат нормативите по
чл. 35, ал. 3.
(2) Започнати са производствата по ал. 1,
за които до влизането в сила на този закон е
издадено разрешение от компетентния орган
за изработването на съответния проект.
§ 46. (1) Започнатите производства по
съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и по издаване на разрешение за
строеж, които не са приключили до влизането в сила на този закон, се приключват по
досегашния ред.
(2) Започнати са производствата по ал. 1,
за които до влизането в сила на този закон е
внесен инвестиционен проект за съгласуване
и одобряване от компетентния орган и/или
за издаване на разрешение за строеж.
§ 47. При п ри ла га не т о на за варен и т е
подробни устройствени планове сградите за
временно обитаване в жилищни устройствени зони или в територии за рекреационни
дейности се разполагат по нормативите за
жилищни сгради.
§ 48. Строежите от пета категория, за които
е издадено разрешение за строеж до влизането
в сила на този закон, се довършват и въвеждат
в експлоатация по досегашния ред.
§ 49. Издадените и одобрените до влизането
в сила на този закон актове и документи по
чл. 5а се публикуват на интернет страниците
на съответните ведомства в едногодишен срок
от влизането в сила на този закон.
§ 50. (1) В двегодишен срок от влизането в
сила на този закон министърът на регионалното развитие и благоустройството създава
информационен Портал за устройството на
територията.
(2) Порталът за устройството на територията е централна, публична уеб-базирана
информационна система, която осигурява
публикуването на проектите на устройствените планове, на техните изменения и влезлите
в сила планове, на издадените разрешения
за строеж и на въведените в експлоатация
строежи.
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(3) В Портала за устройството на територията се създава раздел, в който се вписват
физическите и юридическите лица, на които
е възложено от държавата или общините да
изработят проекти на устройствени планове
и инвестиционни проекти, както и размера
на възнаграждението им.
(4) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството издава наредба за условията и реда за публикуване на актовете и
документите в Портала за устройството на
територията.
§ 51. В Закона за Камарата на строителите
(обн., ДВ, бр. 108 от 2006 г.; изм., бр. 19, 35 и
92 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г.,
бр. 83 от 2013 г. и бр. 13, 63 и 92 от 2017 г.) в
чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) Строежи на жилищни и вилни сгради с
ниско застрояване и строежи по чл. 137, ал. 1,
т. 5, букви „в“ и „г“ от Закона за устройство
на територията с разгъната застроена площ
до 100 кв. м могат да се изпълняват и от
строители, които не са вписани в регистъра.“
§ 52. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66
от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния
съд от 2014 г. – бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98
от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г.,
бр. 13, 85, 88 и 102 от 2017 г., бр. 53, 77 и 98 от
2018 г. и бр. 1 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 11:
а) в ал. 4 след думата „отпадъци“ се добавя
„когато не са одобрени по реда на чл. 156б,
ал. 6 от Закона за устройство на територията“;
б) създава се нова ал. 5:
„(5) За обектите, свързани с отбраната и
сигурността на страната, планът за управление на строителните отпадъци се одобрява
от министъра на отбраната, съответно от
министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална
сигурност“ или от председателя на Държавна
агенция „Разузнаване“.“;
в) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „Компетентният орган по ал. 4 може
да изисква“ се заменят с „Компетентните органи по ал. 4 и 5 могат да изискват“, а думата
„изпраща“ се заменя с „изпращат“;
г) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „Кметът на общината одобрява“ се
заменят с „Компетентните органи по ал. 4 и
5 одобряват“, а думата „отказва“ се заменя
с „отказват“;
д) досегашните ал. 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 8, 9, 10 и 11;
е) досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея
думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 11“;
ж) досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея
думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 12“;
з) досегашната ал. 13 става ал. 14.
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2. В чл. 11а думите „чл. 11, ал. 12“ се заменят с „чл. 11, ал. 13“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 13 март 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1907

УКАЗ № 56
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за водите, приет от 44-то Народно събрание
на 13 март 2019 г.
Издаден в София на 21 март 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81
от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74
и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г.,
бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г.,
бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от
2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и
59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12,
32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98
от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45,
77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26,
49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95
и 101 от 2015 г., бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г.,
бр. 12, 58 и 96 от 2017 г., бр. 55, 77, 98 и 103
от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 48 се създава ал. 5:
„(5) Водоползвателите – титуляри на разрешителни за водовземане по чл. 44 за аквакултури и свързаните с тях дейности, не са
задължени да измерват изземваните и използваните води, като ги отчитат въз основа на
обема, посочен в издаденото разрешително.“
§ 2. В чл. 194 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3, буква „в“ думите „в съоръжения“ се заличават.
2. В ал. 11:
а) в т. 4 думите „на ползване“ се заменят с
„на водовземане за аквакултури по чл. 44 и на
ползване за аквакултури по чл. 46, ал. 1, т. 2“;
б) в т. 6, буква „б“ думите „и аквакултури“
се заличават.
§ 3. В чл. 194а се правят следните допълнения:
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1. В ал. 1 накрая се добавя „с изключение
на случаите по ал. 5“.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Не е задължително монтирането на
измервателни устройства по ал. 1 при водовземане от повърхностен воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности, когато
е налице поне едно от следните условия:
1. водите се връщат в същия речен басейн;
2. с акт на контролиращия орган е установена техническа невъзможност за монтиране,
поддръжка или контрол на измервателно
устройство.
(6) В случаите на ал. 5 за обем на водата,
отнет при водовземането, се смята обемът,
посочен в издаденото разрешително.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 13 март 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1906

УКАЗ № 57
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
концесиите, приет от 44-то Народно събрание
на 14 март 2019 г.
Издаден в София на 22 март 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 96 от 2017 г.; изм., бр. 103
от 2017 г. и бр. 7 и 15 от 2018 г.)
§ 1. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Икономически оператор, който е
подал заявление или заявление и предварителна
оферта, има правата на кандидат в процедурата
за определяне на концесионер.
(2) От датата на подаване на заявление и
оферта, предварителна оферта и оферта, или
оферта икономическият оператор придобива
правата на участник в процедурата за определяне на концесионер.“
§ 2. В чл. 20, ал. 3, изречение трето накрая
се добавя „съгласно предвиденото в него“.
§ 3. В чл. 21 ал. 5 се изменя така:
„(5) С концесионния договор се определя
участващите в групата икономически оператори
по ал. 2 и 3, както и икономическият оператор
по ал. 4 да отговарят солидарно с проектното
дружество за изпълнението на концесионния
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договор съгласно предвиденото в него, като
се вземат предвид характерът и размерът на
участието на всеки от икономическите оператори в проектното дружество или на поетия
от тях ангажимент за предоставяне на ресурси
на проектното дружество.“
§ 4. В чл. 29, ал. 3, изречение второ думата
„прогнозната“ се заменя с „така получената“.
§ 5. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. провеждане на повторна процедура;“
б) досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 4 и 5.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Обявлението за провеждане на повторна
процедура, независимо дали концесията е със
или е без трансграничен интерес, се попълва
в електронен формуляр, публикуван на интернет страницата на Националния концесионен
регистър.“
§ 6. В чл. 61, ал. 1 думите „ал. 2 – 6“ се
заменят с „ал. 2 – 5“.
§ 7. В чл. 63 ал. 3 се изменя така:
„(3) Третото лице, с възможностите на което
се доказва изпълнението на изискванията за
финансово и икономическо състояние, отговаря
солидарно с концесионера за изпълнението на
концесионния договор съгласно предвиденото
в него, като се вземат предвид характерът и
размерът на поетия от третото лице ангажимент за предоставяне на ресурси.“
§ 8. В чл. 77 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Измененията се извършват с обявление
за поправка, което се одобрява от концедента
с решение. С решението може да се одобрят
и съответни изменения в документацията за
концесията. Решението се издава преди изтичането на обявения краен срок за получаване на
заявления, предварителни оферти или оферти.
(3) След издаване на решението по ал. 2
обявлението за поправка се изпраща за публикуване по реда на чл. 76, ал. 1 и при условията
на чл. 76, ал. 3, изречение първо. В Националния концесионен регистър се публикуват
обявлението за поправка, решението по ал. 2, а
когато са одобрени изменения в документацията
за концесията – и изменената документация.
Публикуването на документите в Националния концесионен регистър се извършва след
публикуване на обявлението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз, съответно – в
„Държавен вестник“.“
§ 9. В чл. 94, ал. 2, изречение второ накрая
се добавя „съгласно чл. 77, ал. 3“.
§ 10. В чл. 118 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) Решение за провеждане на повторна
процедура за определяне на концесионер може
да се издаде само в случаите по чл. 117, ал. 1,
т. 1, 2 и 5. С решението може да се:
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1. определи повторната процедура да се
проведе при условията на прекратената, като
се определят нови срокове за провеждане на
процедурата, или
2. одобрят промени в публикуваните обявление и документация за концесията само ако
не са съществени и не засягат предмета на
концесията, условията за участие, критериите
за възлагане и минималните изисквания към
офертите.
(4) След издаване на решението по ал. 3
определеното от концедента длъжностно лице
изпраща за публикуване в „Държавен вестник“ обявление за провеждане на повторна
процедура, с което в случая по ал. 3, т. 1 се
обявяват нови срокове, а в случая по ал. 3, т. 2
се обявяват одобрените промени.“
§ 11. В чл. 122 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 22 думите „и реда за“ се заменят
с „реда и последиците от“.
2. В ал. 4 се създава т. 4:
„4. условията, при които участващите в
групата икономически оператори, частният
съдружник или третите лица отговорят солидарно с концесионера в случаите, предвидени
в този закон.“
§ 12. В чл. 142 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от съда по реда на Гражданския процесуален кодекс“ се заменят със
„съгласно чл. 154, ал. 2 или 3“.
2. В ал. 2 след думата „съдебното“ се добавя
„или арбитражното“.
§ 13. В чл. 152 ал. 1 се изменя така:
„(1) При предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която никоя от страните не отговаря, последиците от
прекратяването се уреждат съгласно предвиденото в договора в зависимост от причината
за прекратяването и условията, при които то
е настъпило.“
§ 14. В чл. 154 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Споровете относно сключването, изпълнението, изменението и прекратяването
на концесионен договор се решават от съда
по реда на Гражданския процесуален кодекс
освен в случаите по ал. 3.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) С концесионния договор за концесия
с трансграничен интерес страните може да
уговорят всички или определени спорове да
се решават от арбитражен съд.“
§ 15. В чл. 158, ал. 3, т. 4 думите „определена
с тарифа, одобрена от Министерския съвет“
се заличават.
§ 16. В глава шеста се създава раздел Vа
с чл. 178а:
„Раздел Vа
Държавни такси и разноски
Чл. 178а. За производствата по тази глава
пред Комисията за защита на конкуренцията
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и пред Върховния административен съд се
дължат държавни такси и разноски, определени
с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
Държавните такси за касационно обжалване пред Върховния административен съд се
определят в размера на таксите, дължими за
производството по жалби пред Комисията за
защита на конкуренцията. Държавни такси за
отмяна на влезли в сила съдебни актове и за
частни жалби пред Върховния административен
съд се определят по реда на Административно
процесуалния кодекс.“
§ 17. В чл. 179, ал. 2, т. 6 думите „или противоречи на друго изискване на този закон“
се заличават.
§ 18. В чл. 192 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 7 накрая се поставя запетая и се
добавя „а когато е приложимо – и изменената
документация“;
б) точка 9 се изменя така:
„9. решение на концедента за определяне на
концесионер, съответно решение на концедента
за прекратяване на процедурата, и обявление
за провеждане на повторна процедура – когато
е приложимо;“
в) в т. 10 думата „процедурите“ се заменя
с „процедурата“;
г) в т. 11, буква „л“ накрая се поставя запетая
и се добавя „когато е приложимо“.
2. В ал. 3 т. 6 се изменя така:
„6. обявления за изменение на концесионния
договор, когато се изисква публикуването и
има такива;“.
§ 19. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 5, ал. 2, изречение първо след думите
„по ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „като
вместо одобрение Министерският съвет, съответно общинският съвет, приема в качеството
си на концедент съответното решение по чл. 141,
ал. 2, чл. 143, ал. 2 и 3 и чл. 148, ал. 1“.
2. В § 6 т. 3 се отменя.
3. В § 41, т. 2 думите „2019 г.“ се заменят
с „2021 г.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. За процедурите, за които към датата на
влизането в сила на този закон има издадено
решение на концедента по чл. 71, ал. 1 и не
са подадени заявления или заявления и предварителни оферти, се прилагат разпоредбите
на този закон.
§ 21. В Закона за държавната собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124
от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от
2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17,
30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113
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от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19,
33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19
и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27
от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния
съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и
109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52,
60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и
96 от 2017 г. и бр. 21, 64, 77 и 90 от 2018 г.) в
чл. 16, ал. 3 думата „освен“ се заличава.
§ 22. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 19, т. 3, който влиза в сила от
30 януари 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 14 март 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1957
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РЕШЕНИЕ

за освобождаване на подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на
Българската народна банка
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България във връзка с чл. 12, ал. 7 от
Закона за Българската народна банка
РЕШИ:
Освобождава Димитър Иванов Костов като
подуправител – ръководител на управление
„Банков надзор“ на Българската народна банка.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 22 март 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
2190

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по правни въпроси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Лиляна Павлова Павлова за член
на Комисията по правни въпроси.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 20 март 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2151

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по труда,
социалната и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Лиляна Павлова Павлова за член
на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 20 март 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2152

РЕШЕНИЕ

за избиране на подуправител – ръководител
на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 12, ал. 2 и 4 и чл. 19,
ал. 1 от Закона за Българската народна банка
и по предложение на управителя на Българската народна банка
РЕШИ:
Избира Радослав Тодоров Миленков за
подуправител – ръководител на управление
„Банков надзор“ на Българската народна
банка с мандат 6 години.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 22 март 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
2189

РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление
„Надзор на инвестиционната дейност“, и на
кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, на
Комисията за финансов надзор, представяне
и публично оповестяване на документите и
изслушването на кандидатите в Комисията
по бюджет и финанси, както и процедурата
за избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
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във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 93, ал. 7 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията
и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление
„Надзор на инвестиционната дейност“, и на
кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, на
Комисията за финансов надзор, представяне
и публично оповестяване на документите и
изслушването на кандидатите в Комисията
по бюджет и финанси, както и процедурата
за избор от Народното събрание
I. Предлагане на кандидат за заместникпредседател, ръководещ управление „Надзор
на инвестиционната дейност“, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ
управление „Застрахователен надзор“, на
Комисията за финансов надзор и представяне на документите им
1. Предложенията за отделните кандидати за заместник-председатели, ръководещи
съответно управления „Надзор на инвестиционната дейност“ и „Застрахователен надзор“ на Комисията за финансов надзор, се
внасят в писмена форма от председателя на
Комисията за финансов надзор до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя
на Народното събрание в 5-дневен срок от
приемането на тези процедурни правила от
Народното събрание.
2. Предложенията се придружават от писмени мотиви, които аргументират добрата
професионална репутация на кандидата. Към
всяко предложение се прилагат следните
документи:
а) писмено съгласие на кандидата да бъде
предложен за длъжността по образец – приложение № 1 към решението;
б) декларация по чл. 4, ал. 1 от Закона за
Комисията за финансов надзор – приложение
№ 2 към решението;
в) писмено съгласие на кан ди дата по
чл. 27, а л. 2 от Закона за дост ъп и разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граж дани към
Държавна сиг у рнос т и разу зна ват ел ни т е
служби на Българската народна армия по
образец – приложение № 3 към решението;
г) подробна автобиография;
д) заверено от кандидата копие от дип
лома за завършено висше образование с
минимална образователно-квалификационна
степен „магистър“ в областта на икономиката, финансите, правото, математиката,
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информатиката и друга подходяща с оглед
надзора и регулирането на небанковия финансов сектор специалност;
е) документи, удостоверяващи, че предложени ят кандидат притежава добра репутация, знания, умения и професионален
опит и отговаря на изискването за трудов
и/или служебен стаж по специалността не
по-малко от 5 години за последните 10 години; трудовият и/или служебният стаж по
специалността трябва да е придобит съгласно
изискванията на чл. 4, ал. 2 от Закона за
Комисията за финансов надзор.
3. Обстоятелствата по чл. 4, ал. 3, т. 1 от
Закона за Комисията за финансов надзор се
установяват служебно от администрацията
на Народното събрание.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията заедно с приложените
към тях документи се публикуват на специа лизиран тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание в срок не
по-късно от 7 дни преди изслушването. Публикуването на предложенията и документите
се извършва в съответствие с изискванията
на Закона за защита на личните данни.
2. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални
организации не по-късно от три дни преди
изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по бюджет и финанси
становища за кандидатите, вк лючващи и
въпроси, които да им бъдат поставени.
3. Средствата за масово осведом яване
могат да изпращат в Комисията по бюджет
и финанси въпроси към кандидатите, които
да им бъдат поставени. Анонимни становища
и сигнали не се разглеждат.
4. Становищата и въпросите се изпращат
по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по бюджет и финанси,
или по електронен път на e-mail: budget@
parliament.bg. Становищата и въпросите се
публикуват на специализирания тематичен
сайт на интернет страницата на Народното
събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона
за защита на класифицираната информация.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия
1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона
за достъп и разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните слу жби на Българската
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народна армия. Искането за извършване на
предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2
от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия се прави от председателя на
Комисията по бюджет и финанси.
2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на
интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на кандидатите
1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по бюджет и финанси
проверява представените документи и дали
кандидатите отговарят на изискванията за
заемане на длъжността.
2. Изслушването се провеж да в открито заседание на Комисията по бюджет и
финанси, което се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет ст раницата на
Народното събрание.
3. Всеки кандидат се представя от председателя на Комисията за финансов надзор – до
д ве м и н у т и на к а н д и дат. Предс та вя не т о
включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и
обществената подкрепа за кандидата.
4. Всеки от кандидатите представя своята
концепция за дейността на управлението в
Комисията за финансов надзор, за което е
предложен от председателя на Комисията за
финансов надзор – до 20 минути на кандидат.
5. Комисията по бюджет и финанси провеж да разисквания по направените предложения. Народните представители поставят
поотделно своите въпроси към всек и от
кандидатите – до две мину ти на народен
представител. След изчерпване на зададените въпроси към всеки кандидат от всички
народни представители той отговаря – до
10 минути.
6. Председателят на Комисията по бюджет
и финанси представя в резюме становищата
и въпросите на лицата по чл. 93, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание, на които не е получен
отговор – до две минути всяко.
7. Отговор на кандидата по представените
становища и поставените въпроси – до 10
минути.
8. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така
и от съответния компетентен орган.
9. От изсл у шването се изгот вя пълен
стенографски протокол, който се публикува
на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
10. Комисията на основание чл. 93, ал. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание изготвя доклад от
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изслушването на кандидатите. Към доклада
се прилага проект на решение за избор на
всеки от кандидатите за заместник-председател, ръководещ съответното управление
в Комисията за финансов надзор.
11. Отказът на кандидат от у частие в
изслушването не спира процедурата по отношение на другия кандидат за съответната
длъжност.
V. Избор на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление в Комисията
за финансов надзор от Народното събрание
1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на
Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват
предложените кандидати.
2. Народното събрание изслушва в резюме
внесения доклад на Комисията по бюджет
и финанси.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване.
6. За избран се смята кандидат, получил
повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
7. Ако кандидат не получи необходимите
гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор
за съответната длъжност.
VI. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна
в декларираните обстоятелства по чл. 35,
ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество
1. След приключване на процедурата за
избор по реда на раздел V избраният заместник-председател, ръководещ управление
в Комисията за финансов надзор, подава
дек ларация за несъвместимост по чл. 35,
а л. 1, т. 1 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество във връзка с чл. 4,
ал. 3, т. 2 – 7 и ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор по образец съгласно
приложение № 4 към решението.
2. При промяна в декларираните обстоя телст ва в дек лараци я та по т. 1 заместник-председателят, ръководещ управление
в Комисията за финансов надзор, подава
декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
по образец съгласно приложение № 5 към
решението.
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Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 22 март 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Приложение № 1
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ........................................
............................................, с ЕГН ………......……………,
л. к. № …………………., изд. на ..........................…...…
от МВР …………….....................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за
длъжността ………………..……....................................
....................................................................................
Декларатор: ....................
Приложение № 2
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ........................................
............................................, с ЕГН ………......……………,
л. к. № …………………., изд. на ..........................…...…
от МВР …………….....................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм български гражданин и нямам друго
гражданство.
Декларатор: ....................
Приложение № 3
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ........................................
............................................, с ЕГН ………......……………,
л. к. № …………………., изд. на ..........................…...…
от МВР …………….....................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм съгласен/на да ми бъде извършена
предварителна проверка за установяване на
принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия.
Декларатор: ....................
Приложение № 4
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество и чл. 4,
ал. 5 във връзка с ал. 3, т. 2 – 7 и ал. 4 от
Закона за Комисията за финансов надзор
Долуподписаният/ата ........................................
............................................, с ЕГН ………......……………,
л. к. № …………………., изд. на ..........................…...…
от МВР …………….....................................................,

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. не съм обявен/а в несъстоятелност като
едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не
се намирам в производство за обявяване в
несъстоятелност;
2. не съм бил/а член на управителен или
контролен орган на дружество, съответно
кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на
несъстоятелността, ако има неудовлетворени
кредитори;
3. не съм управител, изпълнителен директор, член на управителен или контролен
орган или неограничено отговорен съдружник на поднадзорно по смисъла на Закона
за Комисията за финансов надзор лице;
4. не съм съпруг/а, не се намирам във
фактическо съжителство, не съм роднина
по права или съребрена лини я до т рета
степен включително или по сватовство до
трета степен включително с друг член на
Комисията за финансов надзор или с лице
по т. 3 от тази декларация;
5. не упражнявам контрол върху поднадзорно по смисъла на Закона за Комисията
за финансов надзор лице;
6. не притежавам пряко или чрез свързани
лица над 5 на сто от правата на глас в общото
събрание или от капитала на поднадзорно
на Комисията за финансов надзор лице;
7. не извършвам друга платена дейност
по смисъла на чл. 4, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ………………….
Декларатор: ………………
Приложение № 5
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
Долуподписаният/ата ........................................
............................................, с ЕГН ………......……………,
л. к. № …………………., изд. на ..........................…...…
от МВР ……………..................................................., в
качеството ми на заместник-председател на
Комисията за финансов надзор, ръководещ
управление ...........................................................
..................................................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

към дата ……./………/………… г. е настъпила
промяна в декларираните от мен обстоятелства
в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1
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от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество, като е отпаднало/възникнало
следното обстоятелство:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………...................................................
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата ………………….
Декларатор: ………………

Чл. 4. Министърът на финансите да извършва произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50
ОТ 21 МАРТ 2019 Г.

2191

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49
ОТ 21 МАРТ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 6 000 000 лв. по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за
2019 г. за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности,
свързани с издаването на българските лични
документи.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на управлението и развитието на системата
на Министерството на вътрешните работи“,
бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“, по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2019 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извършва съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи
за 2019 г. на базата на фактически извършените разходи и да уведомява министъра на
финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2120

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 52 894 700 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
за еднократно изплащане на допълнителна
сума към пенсиите за април 2019 г.
(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в
размер 40 лв. и се изплаща на пенсионери,
на които пенсията или сборът от пенсиите
заедно с добавките и компенсациите към
тях за април 2019 г. е в размер до 348,00 лв.
включително.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят за сметка на преструктуриране на
разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1
април 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2153
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения към Протокола от 1988 г. към
Международната конвенция за товарните
водолинии – 1966 г.
(Приети с Резолюция MSC.143(77) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 5 юни 2003 г. В сила
за Република България от 1 януари 2005 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква (б) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като припомня по-нататък член 6 от Протокола от 1988 г. относно Международната
конвенция за товарните водолинии от 1966 г.
(наричан по-нататък „Протоколът за товарни
водолинии от 1988 г.“) относно процедурите
за изменение,
Като взе предвид на седемдесет и седмата
си сесия изменения на Протокола за товарните
водолинии от 1988 г., предложени и разпространени в съответствие с член 6, параграф 2,
буква (а) от него,
1. Приема в съответствие с член 6, параграф
2, буква (d) от Протокола за товарните водолинии от 1988 г. изменения на Анекс B към
Протокола за товарните водолинии от 1988 г.,
текстът на които е изложен в Приложението
към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член 6, параграф 2, буква (f), подточка (ii), буква (bb) от
Протокола за товарните водолинии от 1988 г.,
че посочените изменения се считат за приети
на 1 юли 2004 г., освен ако преди тази дата
повече от една трета от страните по Протокола
за товарните водолинии от 1988 г. или страните,
чийто обединен търговски флот съставлява не
по-малко от 50 % от бруто тонажа на световния
търговски флот, са направили своите възражения срещу поправките;
3. Приканва заинтересованите страни да
отбележат, че в съответствие с член 6, параграф 2, буква (g), подточка (ii) от Протокола
за товарните водолинии от 1988 г. измененията
влизат в сила на 1 януари 2005 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 6, параграф 2, буква (e) от
Протокола за товарните водолинии от 1988 г.
да изпрати заверени копия от тази резолюция
и текста на измененията, съдържащи се в
Приложението към нея, до всички страни по
Протокола за товарните водолинии от 1988 г.;
5. Освен това изисква Генералният секретар
да изпрати копия от тази резолюция и Приложението към нея до членовете на Организацията,
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които не са страни по Протокола от 1988 г. за
товарните водолинии.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Анекс B към Протокола от
1988 г. към Международната конвенция за
товарните водолинии – 1966 г.
1 Текстът на Приложение I към Анекс B се
заменя със следното:
„ПРИЛОЖЕНИЕ I
Правила за определяне на товарни водолинии

Г Л А В А

I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Съгласно Правилата типът (естеството) на товара и подреждането му, баласт и т.н. са такива,
че да осигурят достатъчна устойчивост на кораба
и да осигурят избягване на прекомерни натоварвания на конструкцията.
Също така съгласно Правилата се счита, че в
случаите, в които има международни изисквания
относно стабилност или подразделение на кораба, тези изисквания са спазени.
Правило 1
Здравина и устойчивост на неповредени кораби
(1) Администрацията трябва да се увери, че
общата здравина на структурата на кораба е съответстваща на газенето, отговарящо на определения надводен борд.
(2) Кораб, който е проектиран, конструиран и
поддържан съгласно съответните изисквания на
организация, включително и класификационна
организация, която е призната от Администрацията или съгласно приложими национални стандарти на Администрацията в съответствие с разпоредбите на Правило 2-1, може да се счита, че
осигурява приемливо ниво на здравина. Горните
разпоредби се прилагат за всички конструкции,
оборудване и принадлежности, обхванати от това
Приложение, за които не са предвидени изрично
стандарти за здравина и конструкция.
(3) Корабите трябва да отговарят на стандарта
за устойчивост на неповреден кораб, приемлив за
Администрацията.
Правило 2
Приложение
(1) При определяне на надводни бордове на
кораби с механични средства за задвижване или
лихтери, баржи или други кораби без независими
средства за задвижване се прилагат разпоредбите
на Правила от 1 до 40 включително.
(2) На кораби, превозващи палубни товари от
дървен материал в допълнение към надводните
бордове, предписани в параграф 1, могат да бъдат
определени дървени надводни бордове (надводни
бордове за превозване на дървен товар) в съответствие с разпоредбите на Правила от 41 до 45.
(3) На кораби, проектирани да плават с корабни платна независимо дали като единствено,
или допълнително средство за задвижване, както
и за влекачи, надводните бордове се определят
в съответствие с разпоредбите на Правила от 1
до 40 включително. Допълнителен надводен борд
може да се изисква, както е определено от Администрацията.
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(4) На кораби от дървен материал или композитни конструкции или от други материали,
чието използване Администрацията е одобрила,
или кораби, чиито конструктивни особености са
такива, че да направят прилагането на разпоредбите на това Приложение нецелесъобразни или
непрактични, надводните бордове ще се определят от Администрацията.
(5) Правила от 10 до 26 включително се прилагат за всеки кораб, на който е определен минимален надводен борд. Отклонения от тези
изисквания могат да бъдат допуснати за кораб,
на който е определен надводен борд, по-голям от
минималния, при условие че Администрацията е
удовлетворена от определените условия за безопасност.
(6) В случаите, в които определеният летен
надводен борд е увеличен така, че полученото
газене е не по-голямо от това, съответстващо на
минимален летен надводен борд за същия кораб,
но с предполагаема палуба на надводния борд,
разположена на разстояние под действителната
палуба на надводния борд, която е равнa поне
на стандартната височина на надстройката, условията за определяне на надводния борд към
действителната палуба могат да бъдат като тези,
които се изискват за палуба на надстройка в съответствие с Правила 12, 14-1 до 20, 23, 24 и 25,
ако са приложими.
(7) Освен ако изрично не е предвидено друго,
разпоредбите на това Приложение се прилагат за
кораби, чиито килове са положени или които са
в подобен етап на строителство на или след 1
януари 2005 г.
(8) На кораби, чиито килове са положени или
които са в подобен етап на строителство преди
1 януари 2005 г., Администрацията трябва да гарантира, че изискванията, приложими съгласно
Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г., изменена с Протокола от 1988 г.
към нея, приета от Международната конференция за Хармонизираната система за изследване и
сертифициране от 1988 г., са спазени.
(9) Високоскоростни плавателни съдове, които отговарят на изискванията на Международния
кодекс за безопасност на високоскоростните плавателни съдове, 2000 (Кодекс HSC 2000), приет от
Комитета по морска безопасност на Организацията с Резолюция MSC.97(73), и които са били прегледани и сертифицирани, както е предвидено в
Кодекса, се счита, че са спазили изискванията на
това Приложение. Свидетелствата и разрешителните, издадени съгласно Кодекс HSC 2000, имат
същата сила и същото признаване, както и свидетелствата, издадени съгласно това Приложение.
Правило 2-1
Упълномощаване на признати организации
Организации, включително класификационни
организации, посочени в член 13 от Конвенцията и Правило 1, параграф 2, трябва да спазват
насоките, приети от Организацията с Резолюция
А.739(18), както могат да бъдат изменени от Организацията, и приетите спецификации от Организацията с Резолюция А.789(19), както могат да
бъдат изменени от Организацията, при условие
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че тези изменения са приети, влезли в сила и
действат в съответствие с разпоредбите на член 6
от този Протокол.
Правило 3
Определяне на термини, използвани в приложенията
(1) Дължина
(a) Дължината (L) трябва да се разглежда като
96 % от цялата (пълната) дължина по водолинията, прекарана на височина 85 % от най-малката
теоретична височина на борда, измерена от горната страна на кила, или дължината от предната
страна на вълнореза до оста на балера на руля по
тази водолиния, ако тази дължина е по-голяма.
(b) На кораби без балер на руля дължината (L)
трябва да се разглежда като 96 % от водолинията
при 85 % от най-малката теоретична височина
на борда.
(c) Там, където контурът на вълнореза е вдлъбнат над водолинията при 85 % от най-малката
теоретична височина на борда, предният край на
пълната дължина и предната страна на вълнореза съответно се вземат по вертикалната проекция до тази водолиния на най-крайната точка на
контура на вълнореза (над тази водолиния) (виж
фигура 3.1).
(d) На кораби, проектирани с наклон на кила,
водолинията, по която се измерва тази дължина, трябва да бъде успоредна на проектираната
водолиния на 85 % от най-малката теоретична
височина на борда Dmin, установена чрез чертане
на линия, успоредна на линията на килa на съда
(включително скег), допирателна към теоретичната линия на седловатостта на палубата на надводния борд. Най-малката теоретична височина
на борда е вертикалното разстояние, измерено от
горната част на кила до горната част на ръба на
палубата на надводния борд странично в точката
на допиране (виж фигура 3.2).

Фигура 3.1

Фигура 3.2
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(2) Перпендикуляри. Носовият и кърмовият
перпендикуляр трябва да се намират в носовия и
кърмовия край на дължината (L). Носовият перпендикуляр трябва да съвпада с предния ръб на
вълнореза върху водолинията, по която се измерва дължината.
(3) Средна част (мидел) на кораба. Средната
част на кораба е средата на дължината (L).
(4) Широчина. Широчината на кораба (В), ако
не е определена по друг начин, е най-голямата
широчина, измерена в средата на кораба по теоретичната линия на корпуса за кораб с метална
външна обшивка и по външната повърхност на
корпуса за кораб с корпус от всякакъв друг вид
материал.
(5) Теоретична височина на борда
(a) Теоретичната височина на борда е вертикалното разстояние, измерено по борда от горната част на кила до горния край на бимса на палубата на надводния борд. На дървени и кораби
със сложна конструкция, със смесена система на
набора разстоянието се измерва от долния край
на шпунтовото съединение на кила. В случаите,
в които формата в най-ниската част на средната
част на кораба е като вдлъбнатина или са монтирани плътни греди на кила от външната страна,
разстоянието се измерва от точката там, където
линията на плоскостта на дъното, продължаваща
навътре, пресича страната на кила.
(b) На кораби, имащи закръглени пресечни
точки на горната палуба с борда, теоретичната височина на борда трябва да се измерва до
пресечната точка на теоретичните линии на палубата и борда, като линиите се простират както
при ъглово съединение на закръгленa пресечна
точка на горната палуба с борда.
(c) В случаите, в които палубата на надводния борд има стъпаловидна форма и повдигнатата част на палубата стига над точката, до която
следва да се определя теоретичната височина на
борда, теоретичната височина на борда трябва да
се измерва до условна линия, която е продължение на долната част на палубата по продължение
на успоредна линия с повдигнатата част.
(6) Височина на надводен борд (D)
(a) Височината на надводния борд (D) е теоретичната височина в средната част на кораба
плюс дебелината на палубата на надводния борд,
измерена странично.
(b) Височината на надводния борд (D) на кораб, имащ закръглено съединение на палубата с
борда с радиус, по-голям от 4 % от широчината
(В), или друго необичайно съединение, е височината на надводния борд на кораба, имащ средно
сечение с вертикални бордове в горната част и с
такава бимсова кривина, че площта на горната
част на сечението да бъде равна на площта на
горната част на действителното средно (миделово) сечение.
(7) Коефициент на общата пълнота
(a) Коефициентът на общата пълнота (Cb) се
определя от:
, където
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∇ е обемът на теоретичното водоизместване
на кораба, без принадлежности, за кораб с метална обшивка и е обемът на водоизместване по
външната повърхнина на корпуса за кораб с обшивка от всеки друг материал, и двете, измерени
при теоретично газене от d1; и където
d1 е 85 % от най-малката теоретична височина
на борда.
(b) Когато се изчислява коефициентът на общата пълнота на плавателен съд с няколко корпуса, трябва да се използва цялата широчина (B),
както е определена в параграф 4, а не широчината на един корпус.
(8) Надводен борд. Определеният надводен
борд е разстоянието, измерено вертикално надолу в средата на кораба от горната страна на палубната линия до горната страна на съответната
товарна водолиния.
(9) Палуба на надводния борд
(a) Палубата на надводния борд обикновено е
най-горната непрекъсната открита палуба, която
е изложена на атмосферни и морски влияния и
която има постоянни средства за затваряне на
всички отвори, разположени на откритите є части, и под която всички отвори на бордовете на
кораба са снабдени с постоянни водонепроницаеми средства за затваряне на отворите.
(b) Долна палуба като палуба на надводния
борд
По желание на собственика и при одобрение
от Администрацията долна палуба може да се
определи като палубата на надводния борд при
условие, че тя е цяла и постоянна и непрекъсната
в напречно и надлъжно направление между машинното отделение и пиковите вертикални прегради и продължаваща напреки на кораба.
(i) Когато тази долна палуба е със стъпаловидна форма, за палуба на надводния борд се счита най-ниската линия на палубата и нейното продължение, успоредно на горната част на палубата.
(ii) Когато за палуба на надводния борд се
определя долна палуба, тази част на корпуса, която се намира над палубата на надводния борд, се
разглежда като надстройка при прилагане условията за изчисляване и определяне на надводния
борд. Именно от тази палуба се пресмята надводният борд.
(iii) Когато долна палуба е определена като
палуба на надводния борд, тази палуба като минимум трябва да се състои от подходящо подредени стрингери (надлъжни греди) по бордовете
на кораба и напречно при всяка водонепроницаема вертикална преграда, която се простира до
горната палуба, в рамките на товарните помещения. Широчината на тези стрингери (надлъжни
греди) трябва да позволява удобен монтаж, като
се имат предвид структурата и експлоатацията на
кораба. Всяка подредба на стрингерите (надлъжните греди) трябва да бъде такава, че да могат да
бъдат изпълнени и структурните изисквания.
(c) Прекъсната палуба на надводния борд, стъпаловидна палуба на надводния борд
(i) Там, където вдлъбнатина (рецес) на палубата на надводния борд се простира до бордовете
на кораба и е над един (1) метър дължина, най-
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ниската линия на откритата палуба и продължението на тази линия успоредно на горната част
на палубата се определя за палуба на надводния
борд (виж фигура 3.3).
(ii) В случаите, в които вдлъбнатина (рецес)
на палубата на надводния борд не се простира до
бордовете на кораба, горната част на палубата се
приема като палуба на надводен борд.
(iii) Вдлъбнатини (рецеси), които не се простират от борд до борд в палуба под откритата
палуба, определена като палубата на надводния
борд, може да не се вземат под внимание, при
условие че на всички отвори на откритата палуба
са монтирани устойчиви на атмосферни влияния
устройства за затваряне.
(iv) Трябва да се обърне необходимото внимание на оттичането (отводняването) на откритите вдлъбнатини (рецеси) и да се елиминира
влиянието върху устойчивостта на кораба от
ефектите на свободни повърхности.
(v) Разпоредбите на подточки (i) до (iv) не са
предназначени да се прилагат за драги, самораз
товарващи се баржи или други подобни видове
кораби с големи отворени хамбари, където всеки
случай се нуждае от индивидуално разглеждане.

Фигура 3.3
(10) Надстройка
(a) Надстройка е палубно помещение върху
палубата на надводния борд, простиращо се от
борд до борд на кораба или със странична обшивка, която не е вътрешна за външната обшивка на
кораба на повече от 4 % от широчината (В).
(b) Закрита надстройка е надстройка с (със):
(i) заградени (затворени) вертикални прегради, които имат сигурна конструкция;
(ii) отвори за достъп, ако има такива, в тези
вертикални прегради, снабдени с врати, отговарящи на изискванията на Правило 12;
(iii) всички други отвори в бордовете или
в края на надстройката, снабдени със сигурни
(ефикасни) защитени от атмосферни влияния
средства за затваряне.
Мост (навигационен мостик) или ют не трябва
да се разглеждат като закрити (затворени), освен
ако не е осигурен достъп за екипажа от всяка
точка на най-горната напълно открита палуба
или по-високо до машинните механизми (двигатели) и другите работни помещения, намиращи
се в тези надстройки по алтернативни начини,
които са на разположение по всяко време, когато
отворите на вертикалните прегради са затворени.
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(c) Височината на надстройка е минималната
вертикална височина, измерена при борда от горната страна на бимса на палубата на надстройката до горната страна на бимса на палубата на
надводния борд.
(d) Дължината на надстройка (S) е средната
дължина на тази част от надстройката, която се
намира в границите на дължината (L).
(e) Мост (Навигационен мостик). Мост е надстройка, която не се простира до предния или
задния перпендикуляр.
(f) Ют. Ют е надстройка, която се простира
от задния перпендикуляр напред до точка, която е зад предния перпендикуляр. Ютът може да
започва от точка, която се намира зад задния
перпендикуляр.
(g) Бак. Бак е надстройка, която се простира
от предния перпендикуляр назад до точка, която е пред задния перпендикуляр. Бакът може да
започва от точка, която е пред предния перпендикуляр.
(h) Пълна надстройка. Пълна надстройка е
надстройка, която се простира минимум от предния до задния перпендикуляр.
(i) Повдигнат кватердек (шканц, част от горната палуба на кораб). Повдигнатият квартердек
е надстройка, която се простира напред от задния перпендикуляр, обикновено има височина,
по-малка, отколкото обикновена надстройка, и
има непокътната (цялостна) предна вертикална
преграда (бордови илюминатори от неотварящ се
тип, снабдени с ефикасни илюминатори и капаци
с болтове) (виж фигура 3.4). Там, където предната
вертикална преграда не е цялостна поради наличието на врати и отвори за достъп, надстройката
следва да се счита за ют.

Фигура 3.4
(11) Надстройка на палубата. Надстройка на
палуба е палуба, която формира горната граница
на надстройка.
(12) Равнопалубен кораб (Кораб с открита палуба). Кораб с открита палуба е кораб, който няма
надстройка по палубата на надводния борд.
(13) Устойчив на атмосферни влияния. Устойчив на атмосферни влияния означава, че във
всички морски условия водата няма да проникне
в кораба.
(14) Водонепроницаем. Водонепроницаеми средства, способни да предотвратят преминаването
на водата през структурата на кораба в която и
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да е посока, с подходяща граница на устойчивост
при натиск, дължащ се на максимален напор на
вода, на която трябва да се устои.
(15) Шахта (утайник). Шахта е всяка зона на
палубата, изложена на атмосферни влияния, където може да попадне и да се задържи вода. Шахти се считат за зони на палубата, ограничени при
два или повече борда от палубни структури.
Правило 4
Палубна линия
Палубната линия е хоризонтална линия с дължина 300 mm и широчина 25 mm. Тя трябва да
бъде нанесена в средната част на кораба по двата
борда, като горната є страна трябва да минава
обикновено през линията, в която продължението на горната повърхнина на палубата на надводния борд се пресича с външната повърхност
на обшивката на кораба (както е показано на фигура 4.1), при условие че палубната линия може
да бъде нанесена и като се изхожда от друга установена точка на кораба, като надводният борд
бъде съответно коригиран. Положението на посочената точка и означаването на палубата на
надводния борд трябва да бъде във всички случаи
посочено в Международното свидетелство за товарните водолинии.

Фигура 4.1. Палубна линия
Правило 5
Знак на товарна марка (водолиния)
Знакът на товарната марка (водолиния) представлява кръг с външен диаметър 300 mm и широчина 25 mm, който се пресича от хоризонтална линия с дължина 450 mm и широчина 25 mm
така, че горната страна на тази хоризонтална линия да минава през центъра на кръга. Центърът
на кръга трябва да бъде разположен в средната
част на кораба и на разстояние, равно на определения летен надводен борд, измерено вертикално надолу от горната страна на палубната линия
(както е показано на фигура 6.1).
Правило 6
Знаци, които се използват със знака на товарната марка (водолиния)
(1) Знаците, които отбелязват товарните водолинии, определени в съответствие с тези правила, трябва да бъдат хоризонтални линии с дължина 230 mm и широчина 25 mm, които, ако не
е определено по друг начин, се нанасят към носа
и по десните ъгли до вертикална линия с широчина 25 mm, обозначена на разстояние 540 mm
от центъра на кръга към носа на кораба (както е
показано на фигура 6.1).
(2) Използват се следните товарни водолинии:
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(a) Лятната товарна водолиния, определена
с горната страна на линията, която преминава
през центъра на кръга, а също и с линия, обозначена с S.
(b) Зимната товарна водолиния, определена с
горната страна на линия, обозначена с W.
(c) Зимната товарна водолиния за Северния
Атлантически океан, определена с горната страна
на линия, обозначена с WNA.
(d) Тропическата товарна водолиния, определена с горната страна на линия, обозначена с Т.
(e) Лятната товарна водолиния за сладка вода,
определена с горната страна на линия, обозначена с F. Лятната товарна водолиния за сладка вода
се нанася към кърмата от вертикалната линия.
Разликата между лятната товарна водолиния за
сладка вода и лятната товарна водолиния представлява допустимото отклонение от нормата
(поправката) за натоварване в сладка вода и за
другите товарни водолинии.
(f) Тропическата товарна водолиния за сладка вода, определена от горната страна на линия,
обозначена с ТF, която се нанася към кърмата от
вертикалната линия.
(3) Ако се определят надводни бордове за превозване на дървен товар в съответствие с тези
правила, товарните водолинии за превозване на
дървен товар трябва да се обозначат в допълнение към обикновените товарни водолинии. Тези
линии трябва да бъдат хоризонтални линии с дължина 230 mm и широчина 25 mm, които, ако не
е определено по друг начин, се нанасят към кърмата на кораба и перпендикулярно (по десните
ъгли) на вертикалната линия с широчина 25 mm,
обозначена на разстояние 540 mm от центъра на
кръга към кърмата на кораба (както е показано
на фигура 6.2).
(4) Използват се следните товарни водолинии
за превозване на дървен товар:
(a) Лятната товарна водолиния за превозване
на дървен товар, определена с горната страна на
линия, отбелязана с LS.
(b) Зимната товарна водолиния за превозване
на дървен товар, определена с горната страна на
линия, отбелязана с LW.
(c) Зимната товарна водолиния за превозване
на дървен товар в Северния Атлантически океан,
определена с горната страна на линия, отбелязана с LWNA.
(d) Тропическата товарна водолиния за превозване на дървен товар, определена с горната
страна на линия, отбелязана с LT.
(e) Лятната товарна водолиния за превозване
на дървен товар в сладка вода, определена с горната страна на линия, отбелязана с LF, и нанесена към носа от вертикалната линия. Разликата
между Лятната товарна водолиния за превозване
на дървен товар в сладка вода и Лятната товарна
водолиния за превозване на дървен товар представлява допустимото отклонение от нормата
(поправката) за натоварване в сладка вода и за
другите товарни водолинии за превозване на дървен материал.
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(f) Тропическата товарна водолиния за превозване на дървен товар в сладка вода, определена с горната страна на линия, отбелязана с LTF,
нанесена към носа от вертикалната линия.
(5) Там, където характеристиките на кораба
или условията на неговата експлоатация (услугите, които се извършват с кораба) или навигационните ограничения не позволяват да се използват
някои сезонни линии, такива линии могат да се
пропуснат.
(6) В случаите, в които на кораб е определен
надводен борд, по-голям от минималния, така че
товарната му водолиния е обозначена на ниво,
отговарящо на или под нивото на съответната
най-ниска сезонна товарна водолиния, определена за минимум надводен борд съгласно този Протокол, само товарната водолиния за сладка вода
следва да бъде обозначена.
(7) Когато Зимната товарна водолиния за Северния Атлантически океан съвпада със Зимната
товарна водолиния, отговаряща на една и съща
вертикална линия, тази товарна водолиния се отбелязва с W.
(8) Алтернативни/допълнителни товарни водолинии, изисквани от други действащи международни конвенции, могат да бъдат обозначени
под прави ъгли пред и зад вертикалната линия,
посочена в параграф 1.
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над и под тази линия. Той трябва да се състои от
не повече от 4 (четири) букви, които са началните
букви на названието на организацията, като всяка от тях е приблизително с височина 115 mm и
широчина 75 mm.
Правило 8
Детайли при маркиране
Кръгът, линиите и буквите трябва да бъдат
нанесени с бяла или жълта боя на тъмен фон или
с черна боя на светъл фон. Освен това те трябва
да бъдат отбелязани на бордовете на кораба по
начин, осигуряващ дълготрайността им, в съответствие с изискванията на Администрацията.
Марките трябва да бъдат добре видими и при
необходимост за тази цел трябва да бъдат взети
специални мерки.
Правило 9
Проверка на марки на товарни водолинии
Международното свидетелство за товарните
водолинии не трябва да се издава на кораб дотогава, докато длъжностното лице или инспекторът, действащ в съответствие с изискванията
на член 13 от тази Конвенция, не удостовери, че
марките на водолиниите са нанесени правилно
на бордовете на кораба и по начин, осигуряващ
дълготрайността им.
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УСЛОВИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАДВОДЕН
БОРД

Фигура 6.1 Знак на товарна марка и линии, които
да се използват с тази марка

Фигура 6.2 Знак на товарна марка за дървен материал и линии, които да се използват с тази марка
Правило 7
Знак на организацията, определяща товарни
водолинии
Знакът на организацията, определяща товарните водолинии, може да се нанася покрай кръга
на товарните водолинии над хоризонталната линия, която преминава през центъра на кръга или

Правило 10
Информация, която се предоставя на капитана
(1) На капитана на всеки нов кораб трябва
да бъде предоставена информация, даваща му
възможност да осигури натоварването и баластирането на кораба по такъв начин че да се избягва появяването на недопустими напрежения
в конструкциите на кораба, при условие че това
изискване може да не се прилага за кораби с определена дължина, дизайн или клас, ако Администрацията счита, че това не е необходимо.
(2) Информация се предоставя на капитана
във форма, която е одобрена от Администрацията или от признатата организация. Информация
за устойчивостта и товаренето на кораба, също
касаеща здравината на кораба, когато се изисква съгласно параграф 1, трябва да е налична на
борда по всяко време, заедно с доказателства, че
информацията е била одобрена от Администрацията.
(3) Кораб, за който съгласно действащата
Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море не се изисква да премине тест за определяне на вертикалния център на
гравитация (тест за наклоняване) след неговото
построяване, трябва да бъде:
(a) така наклонен, че реалното водоизместване и положение на центъра на тежестта да се
определя за състоянието на кораба без товар;
(b) ако Администрацията одобри, ще бъде освободен от тест за определяне на вертикалния
център на гравитация (тест за наклоняване) при
условие, че са предоставени основни данни за
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стабилността от теста на еднотипен кораб (кораб
със сходни характеристики) и той е удовлетворил
изискванията на Администрацията за надеждна
информация относно стабилността на кораба, получена от такива основни данни;
(c) ако Администрацията реши, че извършването на тест за определяне на вертикалния
център на гравитация (тест за наклоняване) не
е практично или безопасно или ще даде неточни
резултати поради специфичните пропорции, мерки, здравина или форма на корпуса на кораб, то
характеристиките на кораба без товар са определени при детайлна оценка на теглото, потвърдена
при прегледа му без товар;
(d) да предостави на капитана такава информация, която ще му позволи чрез бързи и прости дейности/процеси да получи точни насоки за
устойчивостта на кораба при всякакви условия,
които биха могли да бъдат срещнати при обичайните условия на експлоатация на кораба; и
(e) да носи на борда по всяко време одобрена
информация за устойчивост заедно с доказателство, че информацията е одобрена от Администрацията.
(4) В случаите, в които на кораба са направени промени, които могат да окажат съществено
влияние върху товаренето или информацията за
устойчивост, предоставена на капитана, на него
трябва да му бъде предоставена коригираната такава информация. При необходимост корабът се
тества за определяне на вертикалния център на
гравитация (тест за наклоняване) още веднъж.
Правило 11
Надстройка и вертикални прегради
Вертикални прегради, които се намират на
открити краища на закритите надстройки, трябва
да имат приемливо ниво на здравина.
Правило 12
Врати (Люкове)
(1) Всички отвори за достъп, устроени в крайните вертикални прегради на закритите надстройки, трябва да бъдат снабдени с врати, изработени от стомана или друг равностоен материал,
постоянно и сигурно закрепени към вертикалните прегради и построени според дадена наборна
система, с придадена стабилност и монтирани
така, че цялата структура да е с еквивалентна
здравина по непроницаемата вертикална преграда и устойчива на атмосферни влияния, когато е
затворена. Средствата, осигуряващи непроницаемост (предпазване от атмосферни влияния) на
тези врати, трябва да се състоят от уплътнения и
затварящи приспособления или от други равнозначни средства, които трябва да бъдат постоянно
закрепени към вертикалната преграда или към
самите врати. Вратите трябва да бъдат изработени и монтирани така, че да могат да се отварят и
плътно да се затварят от всяка страна на вертикалната преграда.
(2) Освен ако не е разрешено друго от Администрацията, вратите трябва да се отварят навън,
за да осигурят допълнителна сигурност от въздействието на морето.
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(3) Ако в тези правила не е определено по
друг начин, височината на праговете на отворите
за достъп през крайните вертикални прегради на
закритите надстройки трябва да бъде не по-малка от 380 mm над палубата.
(4) Преносимите прагове трябва да се избягват. Въпреки това, за да се улесни товаренето/
разтоварването на тежки резервни части или подобни, преносими прагове могат да бъдат монтирани при следните условия:
(a) те трябва да бъдат инсталирани, преди корабът да напусне пристанището; и
(b) те трябва да бъдат уплътнени и закрепени
с близко разположени болтове в тях.
Правило 13
Разположение на люкове, входници и вентилатори
За целите на тези правила са установени следните 2 (две) позиции (райони) на разположение
на люкове, входници и вентилатори:
1-ва (ви) позиция (район) – Откритите части
на палубата на надводния борд и на повдигнатия
кватердек, както и откритите части на палубите
на надстройките, разположени напред към носа
от точката, отстояща на 1/4 от дължината на кораба, считано от носовия перпендикуляр.
2-ра (ри) позиция (район) – Откритите части
на палубите на надстройките, разположени зад
1/4 от дължината на кораба, считано от носовия
перпендикуляр и намиращи се поне на 1 (една)
стандартна височина на надстройката над палубата на надводния борд.
Откритите части на палубите на надстройките, разположени напред от точка, отстояща на
1/4 от дължината на кораба, считано от носовия
перпендикуляр и намиращи се поне на 2 (две)
стандартни височини от надстройката над палубата на надводния борд.
Правило 14
Товар и други люкове
(1) Конструкцията и средствата, осигуряващи
защита от атмосферни влияния на товара и други
люкове в позиции (райони) 1 и 2, трябва да бъдат
поне еквивалентни на изискванията, посочени в
Правило 16, освен ако прилагането на Правило
15 към такива люкове не се допуска от Администрацията.
(2) Комингсите (отворите) и капаците на люковете на незащитените отвори по палубите, разположени над палубата на надстройките, трябва
да отговарят на изискванията на Администрацията.
Правило 14-1
Комингси на люковете
(1) Комингсите (отворите) на люковете трябва
да бъдат направени от здрава конструкция, съответстваща на тяхната позиция (техния район), а
височината им над палубата трябва да бъде наймалко следната:
(a) 600 mm, ако е в позиция (район) 1; и
(b) 450 mm, ако е в позиция (район) 2.
(2) В случай на отвори, които отговарят на
изискванията на Правило 16, параграфи от 2 до 5,
височината на тези комингси може да бъде нама-

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

лена или да бъде пропусната изцяло при условие,
че изискванията на Администрацията са удовлетворени и безопасността на кораба не е застрашена от каквито и да е морски въздействия.
Правило 15
Люкове, закрити с преносими (снимаеми) капаци и защитени от атмосферните влияния с брeзенти и притискащи устройства
Люкови закрития
(1) Широчината на всяка от опорните повърхности на люковите закрития трябва да бъде не
по-малка от 65 mm.
(2) Там, където капаците са дървени, дебелината им след обработка трябва да бъде не по-малка от 60 mm, като те са свързани с въже с примка
по средата не по-голямо от 1,5 m.
(3) В случаите, в които капаците са изработени от мека стомана, якостта им трябва да
бъде изчислена в съответствие с изискването на
Правило 16 от параграфи 2 до 4 и резултати от
максималния натиск, изчислен по този начин, и
коефициентът 1,25 не трябва да надвишават минималната горна точка на сила на опън на материала. Те трябва да бъдат проектирани така,
че да ограничават деформацията до не повече от
0,0056 пъти, при вързано въже с примка по средата, под тези натоварвания.
Преносими бимси (ширини на кораб)
(4) Там, където преносими бимси за поддържане на люковите закрития са изработени от
мека стомана, якостта се изчислява с предполагаеми товари не по-малко от 3,5 t/m 2 при люкове
в позиция (район) 1 и не по-малко от 2,6 t/m 2
при люкове в позиция (район) 2 и резултатът от
максималния натиск, изчислен по този начин, и
коефициентът 1,47 не трябва да надвишават минималната горна точка на сила на опън на материала. Те трябва да бъдат проектирани така,
че да ограничават деформацията до не повече от
0,0044 пъти, при вързано въже с примка по средата, под тези натоварвания.
(5) Условните натоварвания върху капаците за
люкове в позиция (район) 1 могат да бъдат намалени до 2 t/m 2 за кораби с дължина 24 m и не
по-малка от 3,5 t/m 2 за кораби с дължина 100 m.
Съответните натоварвания за капаците на люкове в позиция (район) 2 могат да бъдат намалени
до 1,5 t/m 2 и съответно 2,6 t/m 2. Във всички случаи стойности на натоварвания при междинни
дължини следва да бъдат получени чрез линейна
интерполация.
Понтонни покривала
(6) В случаите, в които понтонни покривала
са използвани вместо преносими бимси и закрития са направени от мека стомана, якостта се
изчислява в съответствие с изискването на Правило 16 от параграф 2 до параграф 4 и резултатът
от максималния натиск, изчислен по този начин,
и коефициентът 1,47 не трябва да надвишават
минималната горна точка на сила на опън на
материала. Те трябва да бъдат проектирани така,
че да ограничават деформацията до не повече от
0,0044 пъти, при вързано въже с примка по средата, под тези натоварвания. Метално покритие
от мека стомана, формиращо горната повърхност
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на закрития, не трябва да бъде с дебелина, помалка от 1 % от разстоянието между усилващите
елементи или 6 mm, ако то е по-голямо.
(7) Якостта и твърдостта на покривала, изработени от материали, различни от мека стомана,
трябва да бъдат еквивалентни на тези от мека
стомана, одобрени от Администрацията.
Транспортни средства или вдлъбнатини
(гнезда)
(8) Транспортни средства или вдлъбнатини за
преносими бимси трябва да имат сигурна конструкция и да осигуряват средства за надеждно
(ефикасно) поставяне и закрепване на бимсите.
В случаите, в които се поставят подвижен тип
бимси, мерките трябва да осигурят бимсите да са
поставени правилно на позиция (съответно разположение на бимсите при закрит отвор), когато
люкът е затворен.
Планки (рейки, съединения)
(9) Планките трябва да са поставени така, че
да съответстват на конусността на клиновете. Те
трябва да имат широчина не по-малка от 65 mm,
и разстояние между центровете им не повече от
600 mm; планките трябва да бъдат установени на
разстояние не по-голямо от 150 mm, от ъглите на
люка на всяка надлъжна и напречна страна.
Батенси (гредички) и клинове
(10) Батенсите (гредички) и клиновете трябва
да бъдат сигурни и да се намират в добро състояние. Клиновете трябва да бъдат от твърдо дърво
или друг равностоен материал. Те трябва да имат
конусност не по-голяма от 1:6, и дебелина на дол
ния край не по-малка от 13 mm.
Брезенти
(11) За всеки люк, разположен в 1-ва (ви) и 2-ра
(ри) позиция (район), трябва да има най-малко по
2 (два) слоя брезенти в добро състояние. Брезентите трябва да бъдат водонепроницаеми и с достатъчна здравина. Те трябва да бъдат направени
от материал, отговарящ по тегло и качество на
одобрен стандарт.
Обезопасяване на люкови закрития
(12) За всички люкове в позиция (район) 1 или
2 трябва да бъдат осигурени стоманени пръти
(лостове) или други еквивалентни средства с цел
ефективно и независимо подсигуряване на всяко
сечение на люкови закрития, след като брезентите са затворени херметически. Люкови закрития
с дължина повече от 1,5 m се закрепват от наймалко две такива устройства за обезопасяване.
Правило 16
Люкове, затворени от устойчиви на атмосферни
влияния закрития от стомана или други еквивалентни материали
(1) Всички люкове в позиции (райони) 1 и 2
трябва да са оборудвани със стоманени люкови
закрития или друг еквивалентен материал. С изключение на предвиденото в Правило 14, параграф 2 тези закрития трябва да са устойчиви на
атмосферни влияния и снабдени с уплътнения и
затягащи устройства. Средствата за обезпечаване
и поддържане устойчивостта на атмосферни влияния трябва да бъдат одобрени от Администрацията. Мерките трябва да осигурят поддържане
на стегнатостта (херметичността) във всички
морски условия и за тази цел трябва да се изис-
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ква да са направени тестове за херметичност при
Таблица 16.1
първоначалния преглед на кораба, като може да
а
се изискват и при прегледите за подновяване и
Кораби с надводен борд тип B
0,0074
годишните прегледи или на по-чести интервали.
Минимално проектно натоварване на люково
Кораби, на които е определен намален 0,0363
закритие
надводен борд съгласно Правило 27,
(2) За кораби с дължина 100 m и повече:
параграфи 9 или 10
(a) Люкови закрития на позиция (район) 1,
(3) За кораби с дължина 24 m:
разположени в предната четвърт от дължината
(a) Люкови закрития на позиция (район) 1,
на кораба, трябва да бъдат проектирани за наторазположени в предната четвърт от дължината
варване, предизвикано от вълните в предния перна кораба, се проектират за натоварвания, препендикуляр, изчислени по следното уравнение:
дизвикани от вълни от 2,43 t/m 2 в предния перНатоварване = 5 + (L Н-100)a, в t/m 2,
пендикуляр, и се намаляват линейно до 2 t/m 2 в
където:
края на дължината на предната четвърт, както е
LН е L за кораби с не повече от 340 m, но не
показано в таблица 16.2. Проектното натоварвапо-малко от 100 m дължина и равна на 340 m за
не, използвано за всеки панел на люковото заккораби с повече от 340 m дължина;
ритие, трябва да бъде това, което е определено в
L – дължината на кораба (измерена в метри),
средната му точка.
както е определено в Правило 3;
(b) Всички други люкови закрития, които са
a е дадена в таблица 16.1,
на позиция (район) 1, трябва да са проектирани
и намалено линейно до 3,5 t/m 2 в края на
до 2 t/m 2.
предната четвърт на дължината, както е показа(c) Капаци на люкове на позиция (район) 2
но в таблица 16.2. Проектното натоварване, изтрябва да са проектирани на 1,5 t/m 2.
ползвано за всеки панел на люковото закритие, е
(d) В случаите, в които люк на позиция (ратова, определенo в средното му местоположение.
йон) 1 се намира поне на една стандартна висо(b) Всички други люкови закрития на позиция
чина на надстройката по-високо от палубата на
(район) 1 трябва да бъдат проектирани на 3,5 t/m 2.
надводния борд, то той трябва да бъде проекти(c) Люкови закрития на позиция (район) 2
ран на 2 t/m 2.
трябва да бъдат проектирани до 2,6 t/m 2.
(4) За кораби с дължина между 24 m и 100 m
(d) В случаите, в които люк на позиция (район)
и за позиции между FP и 0,25 L натоварвания,
1 се намира поне на една стандартна височина на
предизвикани от вълни, се получават чрез линадстройка, по-висока от палубата на надводния
нейна интерполация на стойностите, показани в
борд, той може да бъде проектиран на 3,5 t/m2.
таблица 16.2.
Таблица 16.2
Надлъжна позиция
FP

0,25 L

Кърмова част от (Aft of) 0,25 L

3,5 t/m2

3,5 t/m2

L>100 m
Палуба на надводния борд

Уравнение в 16(2)а

Палуба на надстройката

3,5 t/m2

2,6 t/m2

L=100 m
Палуба на надводния борд

5 t/m

3,5 t/m2

2

Палуба на надстройката

3,5 t/m2

3,5 t/m2
2,6 t/m2

L=24 m
Палуба на надводния борд
Палуба на надстройката

2,43 t/m2

2 t/m2
2 t/m2

2 t/m2
1,5 t/m2

(5) Всички люкови закрития трябва да са проектирани така, че:
(a) резултатът от максималния натиск, изчислен в съответствие с посочените по-горе натоварвания,
и коефициентът 1,25 не трябва да надвишават минималната горна точка на сила на опън на материала в
напрегнато състояние и критичната сила на изкривяване в компресия;
(b) отклонението е ограничено до не повече от 0,0056 пъти;
(c) стоманено покритие, формиращо горната повърхност на закрития, не трябва да бъде с дебелина,
по-малка от 1 % от разстоянието между усилващите елементи, или 6 mm, ако то е по-голямо; и
(d) да са предвидени подходящи граници на корозия.
Обезопасителни мерки
(6) Средствата за осигуряване и запазване на устойчивостта от атмосферните влияния чрез други
средства освен уплътнения и затягане трябва да бъдат одобрени от Администрацията.
(7) Люковите закрития, които лежат върху комингси, трябва да бъдат разположени в тяхното затворено положение посредством средства, които могат да издържат на хоризонтално действащи натоварвания
при всякакви морски въздействия.
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Правило 17
Входници (отвори) на машинно помещение
(1) Входници (отвори) на машинно помещение
в 1-ва (-ви) и 2-ра (-ри) позиция (район) трябва да
са правилно построени (оформени) според дадена
наборна система и да бъдат сигурно защитени
със стоманени обвивки с достатъчна якост, а
в случаи, които тези обвивки не са защитени
от други конструкции, тяхната якост трябва
специално да се преценява. Входните отвори
(отвори, осигуряващи достъп) в такива обвивки
трябва да бъдат снабдени с врати, отговарящи
на изискванията на Правило 12, параграф 1,
праговете, на които трябва да имат височина
над палубата не по-малка от 600 mm за отвори,
разположени в 1-ва (-ви) позиция (район), и не
по-малка от 380 mm за отвори, разположени
във 2-ра (-ри) позиция (район). Другите отвори
в такива обвивки трябва да бъдат снабдени с
еквивалентни закрития, постоянно закрепени
на техните подходящи места.
(2) Там, където машинните обвивки не са защитени от други конструкции, за кораби с надводни бордове, по-малки от тези, посочени в таблица 28.2 от Правило 28, се изисква наличието
на двойни врати (т.е. вътрешни и външни врати,
отговарящи на изискванията на Правило 12, параграф 1). Трябва да се предвиди вътрешен праг
от 230 mm заедно с външния праг от 600 mm.
(3) Комингси (отвори) на котела, димоход или
вентилатор на машинни помещения с изход към
палубата на надводния борд или палубата на надстройката трябва да са толкова високо над палубата, колкото е целесъобразно и практично. Като
цяло вентилаторите, необходими за непрекъснато захранване на машинното отделение, трябва
да бъдат снабдени с достатъчна височина, за да
отговарят на изискванията на Правило 19, параграф 3, без да се налага да се монтират устойчиви
на атмосферни влияния затварящи се устройства.
Вентилатори, необходими за осигуряване на непрекъснато захранване на помещението на аварийния генератор, в случаите на положителна
плавателност при изчисляване на устойчивостта
или за защита на отворите, водещи надолу, трябва да имат комингси с достатъчна височина, така
че да съответстват на Правило 19, параграф 3, без
да се налага да се монтират затварящи се устройства, устойчиви на атмосферни влияния.
(4) Там, където поради размера и оборудването на кораба това не е осъществимо, Администрацията може да разреши по-малки височини
за машинно пространство и комингсите на вентилаторите на помещението, където се намира
аварийният генератор, снабдени с устойчиви на
атмосферни влияния устройства за затваряне в
съответствие с Правило 19, параграф 4, в комбинация с други подходящи мерки за осигуряване
на непрекъснато, адекватно снабдяване с вентилация на тези пространства.
(5) Отворите в палубата за димоходната тръба трябва да са снабдени със здрави стоманени
закрития или друг еквивалентен материал, които
са постоянно прикрепени в правилното им положение и могат да бъдат защитени от атмосферни
влияния.
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Правило 18
Смесени отвори на палуба на надводния борд и
на надстройки
(1) Люкове (входни отверстия) и илюминатори на равнище на палубата, разположени в 1-ва
(-ви) и 2-ра (-ри) (район) позиция или вътре в надстройки, освен закритите, трябва да се затварят с
капаци с достатъчна якост така, че да се осигурява
водонепроницаемост. Ако капаците не се затварят
с близко разположени болтове, те трябва да бъдат
постоянно закрепени.
(2) Отвори по палубата на надводния борд, освен люковете, отворите над машинните отделения,
входни отверстия и илюминатори на равнище на
палубата, трябва да бъдат защитени от закрити
надстройки или палубна рубка или вътрешен трап
(стълба) с равностойна якост и устойчиви на атмосферни влияния. Подобно всякакъв такъв отвор
в откритите части на палубата на надстройките в
най-високите части на палубните рубки на палубата на надводния борд, който служи за влизане в
помещения в закрита надстройка, трябва да бъде
защитен със здрава палубна рубка или вътрешен
трап. Входове в такива палубни рубки или вътрешни трапове, които водят или имат достъп до стълбища, които водят надолу, трябва да имат врати,
отговарящи на изискванията на Правило 12, параграф 1. От друга страна, ако стълбищата в палубната рубка са затворени в правилно построени
вътрешни трапове, снабдени с врати съгласно Правило 12, параграф 1, външната врата не трябва да
е устойчива на атмосферни условия.
(3) Отвори в горната част на палубна рубка на
повдигнатия кватердек или надстройка на по-малка
от стандартната височина с височина, равна или
по-голяма от стандартната височина на кватердека, трябва да бъдат снабдени с приемливи средства за затваряне, но не е необходимо да бъдат
защитени от ефикасна палубна рубка или вътрешен
трап, както е определено в правилото, при условие че височината на палубната рубка е най-малко
стандартната височина на надстройката. Отвори в
горната част на палубната рубка за палубна рубка
с по-малка от стандартната височина на надстройката могат да бъдат третирани по подобен начин.
(4) В позиция (район) 1 височината над палубата на праговете към входовете в палубната рубка е
най-малко 600 mm. В позиция (район) 2 тя трябва
да бъде най-малко 380 mm.
(5) В случаите, в които се предоставя достъп от
горната палуба като алтернатива на достъпа от палубата на надводния борд в съответствие с Правило 3, параграф 10, буква (b), височината на праговете към мостика или юта трябва да бъде 380 mm.
Същото се отнася за палубните рубки на палубата
на надводния борд.
(6) В случаите, в които достъпът не се осигурява (отгоре) от горна страна, височината на праговете към входове в палубни рубки на палубата на
надводния борд е 600 mm.
(7) В случаите, в които средствата за затваряне на отворите за достъп към надстройки и палубни рубки не са в съответствие с Правило 12,
параграф 1, вътрешните отвори на палубата ще се
считат за изложени на външни влияния (т.е. разположени на откритата палуба).
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Правило 19
Вентилатори
(1) Вентилатори на позиция (в район) 1 или 2
до пространства под палуба на надводния борд или
палуби със затворени надстройки трябва да имат
комингси от стомана или друг еквивалентен материал, солидно конструирани и ефективно свързани
към палубата. Вентилатори в позиция (район) 1
трябва да имат комингси с височина най-малко
900 mm над палубата; в позиция (район) 2 комингсите трябва да бъдат на височина най-малко 760 mm над палубата. В случаите, в които комингсът на който и да е вентилатор надвишава
височина 900 mm, то той трябва да бъде специално
укрепен.
(2) Вентилатори, преминаващи през надстройки, различни от закрити надстройки, трябва да
имат солидно конструирани комингси от стомана
или друг еквивалентен материал на палубата на
надводния борд.
(3) Вентилатори в позиция (район) 1, чиито
комингси се простират на повече от 4,5 m над
палубата, и в позиция (район) 2, чиито комингси се простират на повече от 2,3 m над палубата,
не е необходимо да бъдат снабдени със затварящи
се приспособления, освен ако това не е изрично
изисквано от Администрацията.
(4) С изключение на случаите, предвидени в параграф 3, отворите на вентилатора трябва да имат
устойчиви на атмосферни влияния устройства за
затваряне от стомана или друг еквивалентен материал. За кораби с дължина не по-голяма от 100 m,
устройствата за затваряне трябва да бъдат постоянно прикрепени; там, където това не е предвидено
за други кораби, те трябва да са разположени удобно близо до вентилаторите, към които трябва да
бъдат монтирани.
(5) На открити места (участъци) височината на
комингсите може да бъде увеличена, за да са изпълнени изискванията на Администрацията.
Правило 20
Въздухопроводи
(1) В случаите, в които въздухопроводите на
баластни и други танкове са разположени над надводния борд или палубите на надстройките, откритите части на тръбите трябва да бъдат със солидна
конструкция; височината от палубата до точката,
където водата може да има достъп отдолу, трябва
да бъде най-малко 760 mm на палубата на надводния борд и 450 mm на палубата на надстройката.
(2) В случаите, в които тези височини могат
да възпрепятстват работата на кораба, по-ниска
височина може да бъде одобрена, при условие че
Администрацията е удовлетворена, че затварящите
устройства и наличието на други условия (ситуация) оправдават по-ниска височина.
(3) Въздухопроводите трябва да бъдат снабдени
с автоматично затварящи се устройства.
(4) Клапани под налягане (PV клапани) могат
да се приемат на танкери.
Правило 21
Товарни отверстия и други подобни отвори
(1) Товарни отверстия и други подобни отвори
на бордовете на кораби под палубата на надводния
борд трябва да бъдат снабдени с врати, проектирани така, че да осигуряват същата водонепроницаемост и структурна цялост като обграждащата
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обшивка на корпуса. Освен ако не е предвидено
друго от Администрацията, тези отвори се отварят
навън. Броят на такива отвори трябва да бъде минимум съвместим с проектирането и правилното
функциониране на кораба.
(2) Освен ако не е разрешено друго от Администрацията, долният край на отворите, посочени
в параграф 1, не трябва да бъде под линия, която
е успоредна на линията на надводния борд странично, който в най-ниската си точка е най-малко
230 mm над горния край на най-горната товарна
водолиния.
(3) Там, където е разрешено да има товарни отверстия и други подобни отвори с долен край под
линията, посочена в параграф 2, следва да бъдат
монтирани допълнителни елементи, за да се осигури водонепропускливостта.
(4) Монтирането на втора врата с еквивалентна якост и водонепроницаемост е едно приемливо
съоръжение. Трябва да е осигурено устройство за
откриване на течове в отделението между двете
врати. Трябва да е осигурено отводняване на това
отделение до трюмовете, контролирани от леснодостъпен затворен с винт вентил. Външната врата
трябва да се отваря навън.
(5) Мерките за носови апарели и техните вътрешни врати, странични врати и кърмови апарели и техните обезопасителни устройства трябва да
бъдат в съответствие с изискванията на призната
организация или с приложимите национални стандарти на Администрацията, които осигуряват съответно ниво на безопасност.
Правило 22
Шпигати, пускови входни отверстия и изпускателни отвори
(1) (a) Изпускателни отвори, които минават
през външната обшивка на кораба или от пространства под палубата на надводния борд или
отвътре на надстройки и палубни рубки на палубата на надводния борд, оборудвани с врати, отговарящи на изискванията на Правило 12, трябва, с изключение на предвиденото в параграф 2,
да бъдат оборудвани с ефективни и достъпни
средства за предотвратяване влизането на вода
на борда на кораба. Обикновено всеки отделен
изпускателен отвор трябва да има един автоматичен невъзвратен клапан, снабден със средство за
принудително затваряне от позиция над палубата
на надводния борд. Там, където вътрешният край
на изпускателната тръба се намира най-малко на
0,01 L над Лятната товарна водолиния, изпускателният отвор може да има 2 (два) автоматични невъзвратни клапана, които нямат средство
за принудително затваряне. В случаите, в които
това вертикално разстояние надвишава 0,02 L, то
може да бъде одобрено използването само на единичен автоматичен възвратен клапан без средство за принудително затваряне. Средствата за
управление на клапана за принудително спиране
трябва да са леснодостъпни и снабдени с индикатор, показващ дали клапанът е отворен, или
затворен.
(b) Допустими са 1 (един) автоматичен възвратен вентил и 1 (един) шлюзов клапан, контролирани от над палубата на надводния борд, вместо 1
(един) автоматичен възвратен клапан със средство
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за принудително затваряне от позиция над палубата
на надводния борд.
(c) В случаите, в които се изискват 2 (два) автоматични възвратни клапана, вътрешният вентил
винаги е достъпен за проверка при условия на експлоатация (т.е. вътрешният вентил трябва да бъде
над нивото на Тропическата товарна водолиния).
Ако това не е осъществимо, вътрешният вентил
не трябва да бъде разположен над Тропическата
товарна водолиния, при условие че е монтиран
локално контролиран шлюзов вентил между двата
автоматични възвратни клапана.
(d) В случаите, в които санитарните изпускателни отвори и шпигати минават над борда през
външната обшивка на кораба по отношение на машинните отделения, е приемливо инсталирането на
локално задействан клапан с принудително затва-
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ряне при обшивката заедно с възвратен вентил. Управлението на клапаните трябва да е разположено
на място с лесен достъп.
(e) Положението на вътрешния край на изпускателни отвори ще е в зависимост от Лятната товарна водолиния за превозване на дървен товар,
когато е определен надводен борд за дървен товар.
(f) Изискванията за възвратни клапани са приложими само за тези изпускателни отвори, които
остават отворени по време на нормалната работа
на кораба. За изпускателните отвори, които трябва
да са в затворено положение, когато корабът плава
по море, е допустимо използването на единичен затворен с винт клапан, който да работи от палубата.
(g) В таблица 22.1 са дадени приемливите мерки на шпигати, пускови входни отверстия и изпускателни отвори.

Таблица 22.1
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(2) Шпигати, водещи към външната обшивка
на кораба от затворени надстройки, използвани
за превоз на товари, се разрешават само когато
краят на палубата на надводния борд не е потопен, когато корабът се накрени на 5° по един или
друг начин. В други случаи оттичането трябва да
бъде отведено навътре към борда в съответствие
с изискванията на Международната конвенция за
безопасност на човешкия живот на море, в сила.
(3) В машинни отделения с екипаж основни
и спомагателни морски пускови входни отверстия и изпускателни отвори могат да бъдат управлявани на място във връзка с управлението на
машинно отделение. Контролните уреди трябва
да са леснодостъпни и да са снабдени с индикатори, показващи дали клапаните са затворени,
или отворени.
(4) Шпигати и изпускателни отвори на тръби, започващи от всяко ниво и проникващи във
външната обшивка на кораба повече от 450 mm
под палубата на надводния борд или на разстояние, по-малко от 600 mm над Лятната товарна
водолиния, трябва да бъдат снабдени с възвратен
клапан при външната обшивка на кораба. Този
клапан, освен ако не се изисква от параграф 2,
може да бъде пропуснат, ако тръбопроводът е
с необходимата дебелина (виж параграф 7 подолу).
(5) Шпигати, водещи от надстройки или палубни рубки, които не са снабдени с врати, съгласно изискванията на Правило 12 трябва да
бъдат оставени зад борда.
(6) Всички фитинги (принадлежности) на
външната обшивка на кораба и вентилите, изиск
вани съгласно това правило, трябва да бъдат от
стомана, бронз или друг одобрен еластичен материал. Клапани от обикновено чугунено желязо
или подобен материал не са приемливи. Всички
тръби, за които се отнася това правило, трябва
да бъдат от стомана или друг еквивалентен материал, отговарящ на изискванията на Администрацията.
(7) Шпигати и изпускателни тръби
(a) За шпигати и изпускателни тръби в случаите, в които няма изискване за значителна дебелина:
(i) за тръби с външен диаметър, равен или
по-малък от 155 mm, дебелината не трябва да е
по-малка от 4,5 mm;
(ii) за тръби с външен диаметър, равен или
по-голям от 230 mm, дебелината не трябва да
бъде по-малка от 6 mm.
Междинните размери се определят чрез линейна интерполация.
(b) За шпигати и изпускателни тръби, където
има изискване за значителна дебелина:
(i) за тръби с външен диаметър, равен или
по-малък от 80 mm, дебелината не трябва да
бъде по-малка от 7 mm;
(ii) за тръби с външен диаметър 180 mm дебелината не трябва да бъде по-малка от 10 mm;
(iii) за тръби с външен диаметър, равен или
по-голям от 220 mm, дебелината не трябва да е
по-малка от 12,5 mm.
Междинните размери се определят чрез линейна интерполация.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

Правило 22-1
Канали (улеи) за отпадъци
(1) Допустими са два шибърни вентила, контролирани от работната палуба на канала, вместо от възвратния клапан със средство за принудително затваряне от положение над палубата на
надводния борд, които трябва да отговарят на
следните изисквания:
(a) долният шибърен вентил трябва да бъде
управляван от положение над палуба на надводния борд; между двата клапана трябва да има
система за блокиране;
(b) краят вътре на борда трябва да бъде разположен над водолинията, образувана при накреняване от 8,5° при задборден отвор или десен
борд, при газене, съответстващо на определения
летен надводен борд, но не по-малко от 1,000 mm
над лятната водолиния; в случаите, в които краят вътре на борда надвишава 0,01 L над лятната водолиния, не се изисква контрол на клапана
от палубата на надводния борд при условие, че
вътребордовият шибърен клапан е винаги достъпен при експлоатационни условия; и
(c) алтернативно, горните и долните шибърни вентили могат да бъдат заменени от шарнирен устойчив на атмосферни условия капак на
вътрешния край на канала заедно с изпускателния клапан; при капака и клапана трябва да има
системи за блокиране, така че изпускателният
клапан да не може да работи, докато капакът на
саморазтоварващата се баржа не се затвори.
(2) Целият канал, включително капакът, трябва да бъдат изградени от материал с необходимата дебелина.
(3) Контролните уреди на шибърните вентили
и/или шарнирните капаци трябва да бъдат ясно
обозначени с надписа: „Да бъде затворено, когато
не е в употреба“.
(4) В случаите, в които вътрешният край на
канала е под палубата на надводния борд при
пътнически кораби или на равновесните водолинии на товарен кораб, за които се прилагат
изискванията за устойчивост на повреден кораб,
тогава:
(a) вътрешният край на шарнирания капак/
клапан трябва да бъде водонепропусклив;
(b) клапанът трябва да бъде затворен с винт
възвратен клапан, монтиран лесно и на достъпно
място над най-дълбоката водолиния; и
(c) затвореният с винт възвратен клапан се
контролира от положение над вертикалната преграда на палубата и е снабден с индикатори за
отворено/затворено положение; клапанът за контрол трябва да бъде ясно обозначен: „Да бъде
затворено, когато не е в употреба“.
Правило 22-2
Верижни тръби и отделения за кабели
(1) Верижните тръби и отделенията за кабели
трябва да са водонепроницаеми до палубата, изложена на атмосферни влияния.
(2) Там, където са предоставени средства за
достъп, те трябва да се затварят със здрави капаци и да се обезопасят с болтове, разположени на
близко разстояние.
(3) Верижните тръби, през които минават
котвените вериги, трябва да имат постоянни
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приспособления за затваряне, за да се минимизира навлизането на вода.
Правило 23
Странични люкове, прозорци и светлици (люкове с правоъгълна форма, изрязани в палубата и
оградени с комингси)
(1) Страничните люкове и прозорци заедно с
техните стъкла, илюминатори и щормови покрития1, ако са монтирани, трябва да бъдат с одобрен
дизайн и солидна конструкция. Неметални рамки са неприемливи.
(2) Страничните люкове се определят като
кръгли или овални отвори с площ, която не е поголяма от 0,16 m 2. Кръглите или овалните отвори
с площ над 0,16 m2 трябва да бъдат третирани
като илюминатори.
(3) Като цяло прозорците се дефинират като
правоъгълни отвори с радиус на всеки ъгъл спрямо размера на прозореца и кръгли или овални
отвори с площ над 0,16 m2.
(4) Страничните люкове на следните пространства (помещения) трябва да са снабдени с
шарнирни вътрешни илюминатори:
(a) пространства под палубата на надводния
борд;
(b) пространства в рамките на първото ниво
затворени надстройки; и
(c) първо ниво палубни рубки на палубата на
надводния борд, които защитават, отвори, водещи
надолу, или се считат за такива с положителна
плавателност при изчисляване на устойчивостта.
Илюминаторите трябва да могат да бъдат затваряни и подсигурени срещу навлизане на вода,
ако са монтирани под палубата на надводния
борд, или да бъдат устойчиви на атмосферни условия, ако са монтирани над палубата на надводния борд.
(5) Страничните люкове не трябва да сa монтирани така, че техните прагове да са под линия,
прекарана успоредно на палубата на надводния
борд странично и имаща своята най-ниска точка на разстояние 2,5 % от широчината (В) или
500 mm според това, кое разстояние е по-голямо
над Лятната товарна водолиния (или Лятната товарна водолиния за превозване на дървен товар,
ако е определена).
(6) Ако изчисленията за устойчивост на повреден кораб показват, че страничните люкове могат
да бъдат потопени във всеки междинен етап при
наводняване или при финалната равновесна водолиния, то те трябва да бъдат от неотварящ се
тип.
(7) Прозорци не се монтират на следните места:
(a) под палубата на надводния борд;
(b) в първото ниво на крайни вертикални прегради или страни на затворени надстройки; или
(c) в първо ниво палубни рубки, които се считат за такива с положителна плавателност при
изчисляване на устойчивостта.
1
Илюминатори са монтирани вътрешно на
прозорците и страничните люкове, докато щор
мови покрития са монтирани извън прозорците,
където е допустимо, и могат да бъдат шарнирни
или преносими.
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(8) Страничните люкове и прозорци на страничната обшивка на второ ниво трябва да бъдат
снабдени с шарнирни вътрешни илюминатори,
които могат да бъдат затворени и устойчиви на
атмосферни влияния, ако надстройката защитава
директен достъп до отвор, водещ под горната палуба, или е считан за такъв с положителна плавателност при изчисляване на устойчивостта.
(9) Страничните люкове и прозорци в странични вертикални прегради, разположени навът
ре от страничната обвивка във второто ниво,
които защитават директния достъп долу до пространства, изброени в параграф 4, трябва да бъдат
снабдени или с шарнирни вътрешни илюминатори, или, където са достъпни, с постоянно прикрепени външни щормови покрития, които могат
да бъдат затворени и защитени от атмосферни
влияния.
(10) Вертикалните прегради и врати на кабина
във второто ниво и по-горе, разделящи странични люкове и прозорци от директен достъп, водещ
надолу или във второто ниво, което се счита за
такова с положителна плавателност при изчисляване на устойчивостта, могат да бъдат приети
вместо илюминатори или щормови покрития,
монтирани към странични люкове и прозорци.
(11) Палубни рубки, разположени на повдигнатия кватердек или на палубата на надстройка
с по-малка от стандартната височина, може да
се считат за такива, които са на второ ниво, доколкото това засяга изискванията за илюминаторите, при условие че височината на повдигнатия
кватердек или надстройка е равна на или по-голяма от стандартната височина на кватердека.
(12) Фиксираните или отварящи се люкове с
правоъгълна форма, изрязани в палубата и оградени с комингси, трябва да имат дебелина на
стъклото, съответстваща на техния размер и позиция, както се изисква за странични люкове и
прозорци. Стъкла на люкове с правоъгълна форма, изрязани в палубата и оградени с комингси
във всяка една позиция, трябва да бъдат защитени от механични повреди и когато са монтирани в позиция (район) 1 или 2, трябва да бъдат
снабдени с трайно прикрепени илюминатори или
щормови покрития.
Правило 24
Щормови вратички
(1) (a) В случаите, в които фалшбордове на откритите части на палубата на надводния борд или
на палубите на надстройките образуват шахти,
трябва да бъдат взети съответни мерки за бързо
оттичане на водата и отводняване на палубите.
(b) С изключение на предвиденото в параграф 1, буква (c) и параграф 2, най-малката площ
на щормова вратичка (А) на всеки борд на кораба
за всяка шахта на палубата на надводния борд
трябва да се изчислява по предвидените по-долу формули, когато седловатостта на палубата в
района на шахтата е равна на стандартната или
по-голяма от нея.
Минималната площ за всяка шахта на палуби на надстройката трябва да бъде половината от
площта, получена от следните формули:
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Ако дължината на фалшборда (l) в шахтата е
20 m или по-малка, то
А = 0,7+0,035 l (m2).
Ако l е по-голяма от 20 m,
A = 0,07 l (m2).
„l“ в никакъв случай не трябва да се приема за
по-голяма от 0,7 L.
Ако средната височина на фалшборда е по-голяма от 1,2 m, необходимата площ трябва да бъде
увеличена с 0,004 m2 за метър височина на шахтата за всеки 0,1 m разлика във височината. Ако
средната височина на фалшборда е по-малка от
0,9 m, необходимата площ може да бъде намалена
с 0,004 m2 за метър височина на шахтата за всеки
0,1 m разлика във височината.
(c) На кораби без седловатост на палубата
площта, изчислена съгласно буква (b), трябва да
бъде увеличена с 50 %. Ако седловатостта на палубата е по-малка от стандартната, процентното
увеличение трябва да бъде получено чрез интерполация.
(d) На равнопалубен кораб с палубна рубка в
средната част на кораба и с ширина най-малко
80 % от бимса на кораба и от пасажите (коридорите) отстрани на кораба, които не надвишават
1,5 m ширина, се формират две шахти. За всяка
шахта трябва да се предвиди необходимата площ
за щормови вратички в зависимост от нейната
дължина.
(e) Там, където е монтирана екранна вертикална преграда над целия борд на кораба в предния
край на палубна рубка, разположена в средната
част на кораба, откритата палуба е разделена на
2 (две) шахти и няма ограничения за широчината
на палубната рубка.
(f) Шахтите на повдигнати части от горната
палуба на кораб се третират като намиращи се на
палубата на надводния борд.
(g) Водосточни канали с височина, по-голяма
от 300 mm, монтирани около покривните палуби
на танкери по отношение на товарни колектори и
товарни тръбопроводи, се третират като фалшбордове. Щормови вратички трябва да бъдат разположени в съответствие с това правило. Прегради,
прикрепени към щормовите вратички, които се
използват при операциите по товарене и разтоварване, трябва да бъдат подредени по такъв начин,
че да не се получава заклинване (засядане), докато
корабът плава по море.
(2) В случаите, в които кораб, на който е монтирана шахта, не отговаря на изискванията на
Правило 36, параграф 1, буква (е) или ако постоянни или трайно прикрепени странично комингси
на люка са монтирани между отделните надстройки, минималната площ на щормовите вратички
трябва да се определи по следната таблица:
Отношение на широчината на люк или шахта към широчината на
кораба

Отношение на площта
на щормовите вратич
ки към общата площ
на фалшборда

40 % или по-малко
20 %
75 % или повече
10 %
Площта на щормовите вратички при междинни широчини се получава чрез линейна интерполация.
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(3) Ефективността на площта на щормовите
вратички при фалшбордове, изисквана съгласно
параграф 1, зависи от площта за свободно изтичане през палубата на кораба.
Площта за свободно изтичане на палубата е
нетната площ на разстоянията между люковете
и между люковете и надстройките и палубните
рубки до действителната височина на фалшборда.
Площта на щормовите вратички на фалшборда се оценява във връзка с нетната площ за свободно изтичане, както следва:
(a) Ако площта за свободно изтичане не е помалка от свободната площ, изчислена съгласно
параграф 2, така сякаш люковите комингси са
били постоянни, то тогава минималната площ
за свободно изтичане, изчислена съгласно параграф 1, се счита за достатъчна.
(b) Ако площта за свободно изтичане е равна
на или по-малка от площта, изчислена съгласно параграф 1, минималната свободна площ на
фалшборда се определя от параграф 2.
(c) Ако площта за свободно изтичане е помалка от изчислената съгласно параграф 2, но
по-голяма от изчислената съгласно параграф 1,
минималната свободна площ към фалшборда се
определя от следната формула:
F = F1 + F2 – fp (m 2),
където:
F1 е минималната свободна площ, изчислена
от параграф 1;
F 2 – минималната свободна площ, изчислена
от параграф 2; и
fp – общата нетна площ на пасажите и разстоянията между края на люковете и надстройките
или палубните рубки до действителната височина
на фалшборда.
(4) При кораби с надстройки на палубата на
надводния борд или на палубите на надстройките, които са отворени в единия или и в двата
края към шахти, образувани от фалшбордове на
откритите палуби, трябва да бъдат осигурени
адекватни мерки за отводняване на откритите
пространства в рамките на надстройките. Минималната площ на щормовите вратички от двете
страни на кораба за откритата надстройка (A s) и
за отворена шахта (Aw) се изчисляват в съответствие със следната процедура:
(a) Определяне на общата дължина на шахтата (lt), равна на сумата от дължината на откритата палуба, оградена от фалшбордове (lw), и
дължината на общото пространство в откритата
надстройка (ls).
(b) За определяне на А s:
(i) изчислява се площта на щормовите
вратичк и (A), изисквана за открита шахта с дължина lt, съгласно параграф 1 с предполагаема
стандартна височина на фалшборда;
(ii) умножава се с коефициент 1,5, за да се коригира липсата на седловатост на палубата, ако е
приложимо, в съответствие с параграф 1, буква (c);
(iii) умножава се по коефициента (b 0/lt), за
да се коригира площта на щормовите вратички
за ширина (b 0) в крайната вертикална преграда
на затворената надстройка;
(iv) за да се регулира площта на щормовите
вратички за тази част от цялата дължина на шахтата, която е затворена от отворената надстройка, се умножава по фактора:
1 – (/lw/lt)2,
където lw и lt са дефинирани в параграф 4, буква (a);
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(v) за да се регулира площта на щормовите
вратички за разстоянието на кладенчовата палуба над палубата на надводния борд, за палуби,
разположени на повече от 0,5 hs над палубата на
надводния борд, се умножава по коефициента:
0,5 (hs/hw),
където hw е разстоянието на кладенчовата палуба над палубата на надводния борд и една стандартна височина на надстройката.
(c) За да се определи Aw:
(i) площта на щормовите вратички за открития кладенец (Aw) се изчислява в съответствие
с буква (b), подточка (i), като се използва lw, за
да се изчисли номиналната площ на щормовите
вратички (А'), и след това се регулира за действителната височина на фалшборда (hb) чрез прилагането на една от следните корекции за площ в
зависимост от това, кое е приложимо:
за фалшбордове с височина над 1,2 m:
Ac = lw((hb – 1,2)/0,10)(0,004) (m 2);
за фалшбордове с височина, по-малка от
0,9 m:
Ac = lw((hb – 0,9)/0,10)(0,004) (m 2);
за фалшбордове между 1,2 m и 0,9 m височина няма корекция (т.е. Ac = 0);
(ii) коригираната площ на щормовите
вратичк и (Aw= A'+ Ac), тогава ще се регулира за
липсата на седловатост на палубата, ако е приложимо, и за височина над палубата на надводния
борд, както е посочено в букви (b), подточка ii) и
(b), подточка v), като се използват hs и hw.
(d) Получените площи на щормовите вратич
ки за откритата надстройка (As) и за откритата
шахта (Aw) трябва да бъдат разположени на всяка
от страните на отвореното пространство, покрито от отворената надстройка, и от всяка страна
на открития кладенец съответно.
(e) Горните взаимовръзки могат да се обобщят
със следните уравнения, ако приемем че lt, сумата oт lw и ls е по-голяма от 20 m:
площ на щормовите вратички Aw за откритата
шахта:
Aw = (0,07 lw + Ac) (корекция на седловатост
на палуба) (0,5 hs/hw);
площ на щормовите вратички As за откритата
надстройка:
As = (0,07 lt) (корекция на седловатост на палуба) (b 0/lt) (1 – (lw/lt)2) (0,5 hs/hw);
където lt е 20 m или по-малко, основната площ
на щормовите вратички е A= 0,7 + 0,035 lt съгласно параграф 1.
(5) Долните краища на щормовите вратички
трябва да бъдат разположени толкова близко до
палубата, колкото това е практически осъществимо. Две трети (2/3) от необходимата площ на
щормовите вратички трябва да бъде разположена
в половината на шахтата, която е най-близка до
най-ниската точка на линията на седловатостта. Една трета (1/3) от необходимата площ на
щормовите вратички трябва да бъде равномерно
разпределена по останалата дължина на шахтата.
При нулева или малка седловатост на откритата
палуба на надводния борд или на открита палуба
на надстройката площта на щормовите вратички
трябва да бъде равномерно разпределена по дължината на шахтата.
(6) Всички щормови вратички във фалшборда
трябва да бъдат защитени с леерни ограждения
или прътове (лостове), разположени един от друг
на разстояние около 230 mm. Ако щормовите
вратички са снабдени с капаци, трябва да бъде
предвиденo достатъчно място, за да се избегне
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заяждане. Шарнирите трябва да имат болтове или
лагери, изработени от некорозиращи материали.
Капаците не трябва да бъдат снабдени със средства за обезопасяване.
Правило 25
Защита на екипажа
(1) Палубните рубки, използвани за помещения на екипажа, трябва да бъдат конструирани до
приемливо ниво на здравина.
(2) На всички открити участъци на палубата трябва да бъдат поставени предпазни леерни
ограждения или фалшбордове. Височината на
фалшбордовете или предпазните леерни ограждения трябва да бъде не по-малка от 1 m от палубата, ако обаче такава височина би пречила на
нормалната работа на кораба, може да бъде одобрена по-малка височина, ако Администрацията
се убеди, че е осигурена достатъчна защита.
(3) Предпазните леерни ограждения на надстройката и палубата на надводния борд трябва да имат поне 3 (три) леера. Отворът под найниския леер на предпазните леерни ограждения
не трябва да превишава 230 mm. Другите леери
не трябва да бъдат на разстояние, по-голямо от
380 mm. В случаите, в които корабите имат закръглени пресечни точки на горната палуба с
борда, предпазните леерни ограждения трябва да
бъдат поставени на хоризонталната част на палубата. На други места леерни ограждения с поне 2
(два) леера трябва да бъдат монтирани.
Леерните ограждения трябва да отговарят на
следните разпоредби:
(a) фиксирани, подвижни или шарнирни стойки се монтират на разстояние около 1,5 m една
от друга; подвижните или шарнирните стойки
трябва да могат да се заключват в изправено положение;
(b) най-малко всяка трета стойка трябва да
бъде поддържана от конзола или анкер; и
(c) в случаите, в които е необходимо за нормалната работа на кораба, могат да се използват
въжета от стоманена тел вместо предпазните леерни ограждения; жиците трябва да се опъват с
помощта на талрепи; и
(d) в случаите, в които е необходимо за нормалната работа на кораба, вериги, монтирани
между две неподвижни стойки и/или фалшбордове, са приемливи вместо предпазни леерни
ограждения на кораба.
(4) За защита на екипажа при преходи от и към
жилищните помещения, машинното отделение
и всички други помещения, които се използват
в процеса на експлоатацията на кораба, трябва
да бъдат предвидени подходящи устройства (във
вид на предпазни леерни ограждения, спасителни
леери, корабни трапове или подпалубни пасажи и
др.), изисквани съгласно Правило 25-1.
(5) Палубният товар, който се превозва на
всеки кораб, трябва да бъде подреден по такъв
начин, че всеки отвор, разположен в района на
товара и осигуряващ достъп до и от жилищните
помещения на екипажа, машинното отделение
и всички други помещения, използвани при експлоатацията на кораба, може да бъде затворен
и подсигурен срещу навлизане на вода. Сигурна
защита на екипажа във вид на предпазни леерни
ограждения или спасителни леери трябва да бъде
предвидена над палубния товар, ако няма удобен
преход по (достъп до) палубата или под палубата
на кораба.
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Правило 25-1
Средства за безопасно преминаване на екипажа
(1) Безопасното преминаване на екипажа се осигурява от поне едно от средствата, предписани в таблица 25-1.1 по-долу:
Таблица 25-1.1
Тип кораб

Места за достъп в кораба

Определен
летен надводен борд

1.1 Достъп до жилищни помеще- ≤
ния в средата на кораба
1.1.1 Между юта и мостика, или
1.1.2 Между юта и палубна рубка, >
съдържаща места за настаняване
или навигационно оборудване,
или и двете

1.2 Достъп до краища
≤
Вси чк и кораби,
различни от неф- 1.2.1 Между юта и носа (ако няма
т е н и т а н к е р и *, мостик)
химикаловози* и
газовози*
1.2.2 Между навигационния мостик и носа, или
>
1.2.3 Между палубна рубка, съдържаща места за настаняване или
оборудване за навигация, или и
двете и носа, или
1.2.4 В случай на кораб с равна
палуба, между помещенията за
настаняване на екипажа и предния и задния край на кораба

Допустими устройства в зависимост от вида надводен борд***
Тип
Тип
Тип
Тип „В“
„А“ „В-100“ „В-60“
и „В+“
3,000 mm
(а)
(а)
(a)
(b)
(b)
(b)
(e)
(e)
(c)(i)
(e)
(f)(i)
3,000 mm
(а)
(а)
(a)
(b)
(b)
(b)
(e)
(e)
(c)(i)
(c)(ii)
(e)
(a)
(f)(i)
(b)
(f)(ii)
(c)(i)
3,000 mm
(a)
(a)
(a)
(c)(ii)
(b)
(b)
(b)
(c)(iv)
(c)(i) (c)(i)
(c)(i)
(d)(i)
(e)
(c)(ii)
(c)(ii)
(d)(ii)
(f)(i) (e)
(e)
(d)(iii)
(f)(i)
(f)(i)
(e)
(f)(ii)
(f)(ii)
(f)(i)
3,000 mm
(a)
(a)
(a)
(f)(ii)
(b)
(b)
(b)
(f)(iv)
(c)(i) (c)(i)
(c)(i)
(d)(i) (c)(ii)
(c)(ii)
(e)
(d)(i)
(c)(iv)
(f)(i) (d)(ii)
(d)(i)
(e)
(d)(ii)
(f)(i)
(d)(iii)
(f)(ii)
(e)
(f)(i)
(f)(ii)
(f)(iv)
(A f + H s)**
(a)
(e)
(f)(i)
(f)(v)
(A f + H s)**
(a)
(e)
(f)(i)
(f)(ii)

2.1 Достъп до носа
≤
2.1.1 Между юта и носа, или
2.1.2 Между палубна рубка, съдържаща места за настаняване
или навигационно оборудване, >
или и двете и носа, или
Нефтени танкери*, 2.1.3 В случай на кораб с равна
химикаловози* и палуба, между помещенията за
настаняване на екипажа и предгазовози*
ните краища на кораба
2.2 Достъп до задния край
В случай на кораб с равна палуба,
Както се изисква съгласно 1.2.4 за други типове
между помещенията за настанякораби.
ване на екипажа и задния край
на кораба
*Нефтени танкери, химикаловози и газовози, както са определени съответно в Правила II-1/2.12,
VII/8.2 и VII/11.2 от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, в сила.
**A f: минималният летен надводен борд, изчислен като тип „A“ кораб, независимо от действително
определения тип надводен борд.
Hs: стандартната височина на надстройката, както е определена в Правило 33.
***Разпоредбите (a) – (f) са описани в параграф 2 по-долу. Местоположенията (i) – (v) са описани в
параграф 3 по-долу.
(2) Допустимите оборудвания, посочени в таблица 25-1.1, се определят, както следва:
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(a) Добре осветен и вентилиран подпалубен
коридор (със светъл отвор с широчина най-малко
0,8 m и височина 2 m), колкото е възможно поблизо до палубата на надводния борд, свързващ
и осигуряващ достъп до въпросните места.
(b) Постоянно и ефективно конструиран корабен трап, разположен на или над нивото на
палубата на надстройката, разположена върху или
възможно най-близо до централната линия на
кораба, осигуряваща непрекъсната платформа с
широчина най-малко 0,6 m и нехлъзгава повърхност и с предпазни релси, които се простират от
двете страни през цялата си дължина. Предпазните релси трябва да са високи най-малко 1 m
с 3 (три) посоки и да са конструирани съгласно
изискванията на Правило 25, параграф 3. Трябва
да се предвиди праг.
(c) Постоянен проход с ширина най-малко 0,6 m,
монтиран на нивото на палубата на надводния борд
и състоящ се от 2 (два) реда предпазни релси със
стойки, разположени на разстояние не по-голямо
от 3 m. Броят на посоки на релсите и техните
разстояния трябва да бъде в съответствие с Правило 25, параграф 3. При кораби тип „В“ могат
да се приемат комингси на люкове с височина не
по-малка от 0,6 m като образуващи една страна
на прохода, при условие че между люковете са
монтирани 2 (два) реда предпазни релси.
(d) Спасителни стоманени въжета с диаметър
не по-малък от 10 mm, подкрепен със стълбове
на разстояние не по-голямо от 10 m един от друг,
или единична ръчна релса или стоманено въже,
прикрепено постоянно към люковите комингси
и поддържащо разстоянието между люковете.
(e) Постоянен корабен трап, който е:
(i) разположен на или над нивото на палубата
на надстройките;
(ii) разположен на или възможно най-близо
до централната линия на кораба;
(iii) разположен така, че да не възпрепятства
лесния достъп през работните зони на палубата;
(iv) осигурява непрекъсната платформа с
ширина най-малко 1 m;
(v) изработен от огнеупорен и нехлъзгащ се
материал;
(vi) снабден с леерни ограждения, които се
простират от двете страни през цялата дължина;
леерните ограждения трябва да са високи поне
1 m с леери, както се изисква съгласно Правило
25, параграф 3, и поддържани от стълбове, разположени на разстояние не повече от 1,5 m;
(vii) снабден с ограничителна стъпка (праг)
от всяка страна;
(viii) има отвори със стълби, където е уместно, до и от палубата; отворите не трябва да са
на разстояние повече от 40 m; и
(ix) да има подслони (заслони), разположени
по дължината на корабния трап, на интервали,
които не надвишават 45 m, ако дължината на откритата палуба, която трябва да бъде премината,
надвишава 70 m; всеки такъв подслон (заслон)
трябва да е в състояние да приюти поне едно
лице и да бъде конструиран така, че да осигурява
защита от атмосферни влияния отпред, от ляво
и от дясно на борд.
(f) Постоянен проход, разположен на нивото
на палубата на надводния борд, на или близко
до него практично към централната линия на
кораба, имащ същите спецификации като тези
за корабен трап (изброени в буква (e), с изключение на ограничителната стъпка. На кораби
тип „B“ (сертифицирани за превоз на течности в
насипно състояние) с комбинирана височина на
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люка и монтиран капак на люка не по-малко от
1 m, височина на покрива на люка може да бъде
приета като образуваща една страна на прохода
при условие, че между люковете са монтирани 2
(две) редици от леерни ограждения.
(3) Допустимите напречни места на съоръженията, изброени в параграф 2, букви (c), (d) и (f)
по-горе, когато е уместно, са:
(i) на или в близост до централната линия
на кораба; или монтирани на люковете или близо
до централната линия на кораба;
(ii) монтирани от всяка страна (на всеки
борд) на кораба;
(iii) монтирани от едната страна (борд) на
кораба, като се предвижда и монтиране на другата
(борд) страна;
(iv) монтирани само от едната страна (борд)
на кораба;
(v) монтирани от всяка страна на люковете в
близост до централната линия, както е изпълнимо.
(4) (a) В случаите, в които са монтирани телени
въжета, трябва да има налични талрепи, за да се
осигури тяхната опънатост.
b) В случаите, в които е необходимо за нормалната работа на кораба, могат да се използват
стоманени телени въжета вместо предпазни релси.
c) В случаите, в които е необходимо за нормалната работа на кораба, вериги, монтирани
между две фиксирани стойки, са приемливи
вместо леерни ограждения.
d) В случаите, в които са монтирани стойки,
всяка трета стойка трябва да се поддържа от
конзола или анкер.
e) Сменяемите или шарнирните стълбове трябва
да могат да се заключват в изправено положение.
f) Средство за преминаване през препятствия,
като тръби или други фитинги от постоянен характер, трябва да бъде предоставено.
g) Обикновено ширината на корабния трап
или прохода на нивото на палубата не трябва да
надвишава 1,5 m.
(5) За танкери, чиято дължина е по-малка
от 100 m, минималната ширина на платформата
на корабния трап или прохода на нивото на палубата, монтирана в съответствие с параграф 2,
букви (е) или (f) по-горе, съответно може да бъде
намалена до 0,6 m.
Правило 26
Специални условия за възлагане на кораби
тип „А“
Машинни шахти
(1) Машинните шахти на корабите тип „А“,
определението на които е дадено в Правило 27,
трябва да бъдат защитени с едно от следните
устройства:
(а) със закрит ют или мостик с височина наймалко стандартна, или
(б) с рубка със същата височина и равностойна
якост.
(2) Обаче машинните шахти могат да бъдат и
незащитени, ако в тях няма отвори, създаващи
непосредствен достъп от палубата на надводния
борд към машинното отделение. В машинната
шахта може да бъде допусната само врата, отговаряща на изискванията на Правило 12, водеща
в помещение или коридор с конструктивна якост,
подобна на тази на самата шахта, отделени от
стълбата за машинното отделение с втора врата,
непроницаема за въздействия от морето, изработена от стомана или от друг равностоен материал.
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Корабен трап и входове
(3) Корабен трап при носа и кърмата, построен
в съответствие с разпоредбите на Правило 25-1,
параграф 2, буква (е), се монтира на кораби тип
„А“ на нивото на палубата на надстройката между
юта и средния мостик или надстройката, както
е възможно. Съоръженията, описани в Правило
25-1 (2), буква (а), се считат за еквивалентно
средство за достъп с цел използване на пътеката
по предназначение.
(4) Трябва да бъде осигурено безопасно и удобно
преминаване по корабния трап към отделните
помещения на екипажа, а също и между помещенията на екипажа и машинното отделение.
Отвори
(5) Незащитените отвори по палубата на надводния борд и носовата част или на разширителните шахти на корабите тип „А“ трябва да бъдат
снабдени със сигурни водонепроницаеми капаци
от стомана или друг равностоен материал.
Устройства за оттичане на водата от палубата
(6) Корабите тип „А“ с фалшборд трябва
да имат открити леерни ограждения, поставени най-малко на половината от дължината на
незащитените части на откритата палуба, или
други ефективни средства за оттичане на водата.
Площта на щормовите отвори в долната част на
фалшборда, представляваща 33 % от общата площ
на фалшбордовете, е приемливо еквивалентно
щормово средство. Горният край на ширстрека
трябва да бъде разположен толкова ниско, колкото
практически е възможно.
(7) Ако надстройките са съединени посредством шахти, леерни ограждения трябва да бъдат
поставени по цялата дължина на незащитените
части на палубата на надводния борд.

Г Л А В А
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НАДВОДНИ БОРДОВЕ
Правило 27
Видове кораби
(1) За целите на изчисляването на надводните
бордове корабите се разделят на тип „A“ и тип „B“.
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Тип „А“ кораби
(2) Кораб тип „А“ е кораб, който:
(a) е предназначен да превозва само течни
товари в насипно състояние;
(b) има голяма конструктивна непрекъснатост
и плътност на откритата палуба с малки отвори
към товарните помещения, затворени с водоне
проницаеми стоманени капаци или еквивалентни
материали; и
(c) има ниска проницаемост при наводняване
на запълнените товарни помещения.
(3) Кораб тип „А“, ако има дължина над 150 m,
на който е определен надводен борд, по-малък
от тип „В“, когато е натоварен в съответствие
с изискванията на параграф 11, трябва да е в
състояние да издържи на наводняване на всяко
отделение или да е с предполагаема пропускливост от 0,95 вследствие на предположенията
за щети, посочени в параграф 12, и да остане
на повърхността в задоволително състояние
на равновесие, както е посочено в параграф
13. При такъв кораб машинното отделение се
третира като водоплавателно отделение, но с
пропускливост от 0,85.
(4) На кораб тип „A“ се определя надводен
борд не по-малък от този, даден в таблица 28.1.
Тип „B“ кораби
(5) Всички кораби, които не отговарят на
изискванията, отнасящи се за кораби тип „А“,
изложени в параграфи 2 и 3 от това правило,
трябва да се разглеждат като кораби тип „В“.
(6) За корабите тип „В“, които в позиция (район)
1 имат капаци на люковете, които са разрешени
от Администрацията и отговарят на изискванията
на Правило 15 (с изключение на параграф 6) или
които са оборудвани с укрепителни устройства,
допустими съгласно разпоредбите на Правило
16, параграф 6, ще бъдат определени надводни
бордове, основаващи се на стойностите, дадени в
таблица 28.2, увеличени със стойностите, дадени
в таблица 27.1:

Таблица 27.1
Увеличаване на надводния борд спрямо табличния надводен борд за кораби тип „В“ с капаци на товарни отвори, отговарящи на изискванията на Правило 15 (с изключение на параграф 6)
Дължина на
кораба (m)
108 и под

Добавка към
надводния борд
(mm)
50

Дължина на
кораба (m)
139

Добавка към
Дължина на
Добавка към
надводния борд
кораба (m)
надводния борд
(mm)
(mm)
175
170
290

109

52

140

181

171

292

110

55

141

186

172

294

111

57

142

191

173

297

112

59

143

196

174

299

113

62

144

201

175

301

114

64

145

206

176

304

115

68

146

210

177

306

116

70

147

215

178

308

117

73

148

219

179

311

118

76

149

224

180

313

119

80

150

228

181

315
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120

Добавка към
надводния борд
(mm)
84

151

Добавка към
Дължина на
Добавка към
надводния борд
кораба (m)
надводния борд
(mm)
(mm)
232
182
318

121

87

152

236

183

320

122

91

153

240

184

322

123

95

154

244

185

325

124

99

155

247

186

327

125

103

156

251

187

329

126

108

157

254

188

332

127

112

158

258

189

334

128

116

159

261

190

336

129

121

160

264

191

339

130

126

161

267

192

341

131

131

162

270

193

343

132

136

163

273

194

346

133

142

164

275

195

348

134

147

165

278

196

350

135

153

166

280

197

353

136

159

167

283

198

355

137

164

168

285

199

357

138

170

169

287

200

358

Надводните бордове при междинни дължини
на корабите трябва да бъдат получени чрез линейна интерполация.
За кораби с дължина, по-голяма от 200 m,
стойностите се определят от Администрацията.
(7) Кораби тип „B“, които в позиция (район)
1 имат люкове, снабдени с капаци, отговарящи
на изискванията на Правило 16, параграфи от 2
до 5, освен както е предвидено в параграфи от
8 до 13, имат надводни бордове, определени на
база на таблица 28.2.
(8) За всеки кораб тип „B“ с дължина над 100 m
може да бъде определен надводен борд, по- малък
от този, който се изисква съгласно параграф 7,
когато Администрацията е удовлетворена, че:
(a) предвидените мерки за защита на екипажа
са адекватни;
(b) устройствата за освобождаване са адекватни;
(c) кориците на позиции (райони) 1 и 2 отговарят на разпоредбите на Правило 16, параграфи
от 1 до 5 и 7; и
(d) корабът, когато е натоварен в съответствие
с изискванията на параграф 11, трябва да може
да издържа наводняване на всяко отделение или
отделения с предполагаема пропускливост от 0,95
вследствие на предположенията за щети, посочени в параграф 12, и да остане на повърхността в
задоволително състояние на равновесие, както е
посочено в параграф 13. При такъв кораб машинното отделение се третира като водоплавателно
отделение, но с пропускливост от 0,85.
(9) При изчисляване на надводния борд за
кораби тип „В“, които отговарят на изискванията на параграфи 8, 11, 12 и 13, стойностите от

таблица 28.2 не се намаляват с повече от 60 %
от разликата между стойностите в таблици 28.1
и 28.2 за съответните дължини на кораба.
(10) (a) Намаляването на табличния надводен
борд, разрешено съгласно параграф 9, може да се
увеличава до общата разлика между стойностите
в таблица 28.1 и тези в таблица 28.2 при условие,
че корабът отговаря на изискванията на:
(i) Правило 26, различно от параграф 5, като
че ли е тип „А“ кораб;
(ii) параграфи 8, 11 и 13; и
(iii) параграф 12 при условие, че по цялата
дължина на кораба се приема, че всяка една
напречна вертикална преграда е повредена, така
че 2 (две) съседни предни и задни отделения да
бъдат наводнени едновременно; такива щети не
се прилагат за граничните вертикални прегради
на машинно отделение.
(b) На такъв кораб, ако има дължина над
150 m, машинното отделение трябва да бъде
третирано като наводняващо се отделение, но с
пропускливост от 0,85.
Първоначално състояние на товарене
(11) Първоначалното състояние на натоварване
преди наводняване се определя, както следва:
(a) Корабът е натоварен до Лятната товарна
водолиния при условно равен кил.
(b) При изчисляване на вертикалния център
на тежестта се прилагат следните принципи:
(i) превозват се хомогенни товари;
(ii) всички товарни помещения, с изключение
на посочените в подточка (iii), но включващи
отделения, предназначени да бъдат частично
запълнени, се считат за напълно натоварени;
изключение са случаите, в които се превозват
течни товари, и тогава всяко отделение се третира
като 98 % пълно;
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(iii) ако корабът е предназначен да работи
при Лятна товарна водолиния с празни отделения,
тези отделения се считат за празни, при условие
че така изчислената височина на центъра на
тежестта е не по-малка от изчислената съгласно
подточка (ii);
(iv) разрешен е 50 % от индивидуалния общ
капацитет на всички танкове и помещения, предназначени да съдържат течности за консумация
и запаси; приема се, че за всеки тип течност
най-малко една напречна двойка или единичен
централен танк има максимална свободна повърхност и танкът или комбинацията от танкове,
които трябва да се вземат предвид, са тези, при
които ефектът на свободните повърхности е найголям; във всеки танк центърът на тежестта на
съдържанието се взема в центъра на обема на
танка; останалите танкове се считат за напълно
празни или напълно запълнени, а разпределението
между тези танкове на течностите за консумация
се извършва така, че да се постигне възможно
най-голяма височина над кила за центъра на
тежестта;
(v) при ъгъл на накреняване не по-голям от
5° трябва да бъде взет под внимание ефектът на
максималната свободна повърхност за всяко отделение, съдържащо течности, както е предписано
в подточка (ii), с изключение на случаите, когато
в отделенията се съдържат течности, които се
консумират, както е предписано в подточка (iv);
алтернативно могат да се използват ефектите на
фактическата свободна повърхност, при условие
че методите за изчисление са приемливи за Администрацията;
(vi) теглото се изчислява въз основа на следните стойности за специфични граници:
солена вода
1,025
чиста вода
1,000
петрол
0,950
дизелово гориво
0,900
смазочно масло
0,900.
Предположения за щети
(12) Прилагат се следните принципи относно
характера на предполагаемата щета:
(a) Вертикалният размер на щетите във всички
случаи се приема, че е от основната линия нагоре
без ограничение.
(b) Напречната степен на увреждане е равна
на B/5 или 11,5 m в зависимост от това, кое от
двете е по-малко, като тя се измерва навътре от
борда на кораба перпендикулярно на централната
линия на нивото на Лятната товарна водолиния.
(c) Ако по-малка от посочената в букви (a)
и (b) повреда води до по-тежко състояние, се
приема по-малката степен.
(d) Освен ако не е предвидено друго в параграф 10, буква (a), наводнението трябва да бъде
ограничено в едно-единствено отделение между
съседни напречни вертикални прегради, при
условие че вътрешната надлъжна граница на
отделението не се намира в рамките на напречния обхват на предполагаемата щета. Напречни
гранични вертикални прегради на странични
танкове, които не се разпростират върху цялата
ширина на кораба, се приема, че не са повредени,
при условие че те се простират извън напречния
обхват на предполагаемата щета, предписана в
буква (b).
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Ако в напречна вертикална преграда има
стъпала или понижения не по-големи от 3 m по
дължина, разположени в напречния обхват на
предполагаемата щета, както е определена в буква
(b), такава напречна вертикална преграда може
да се счита за непокътната и съседното отделение
може да бъде наводнено отделно (самостоятелно).
Ако обаче в напречния обхват на предполагаемата
щета има стъпало или понижение повече от 3 m
дължина в напречна вертикална преграда, двете
отделения, съседни на тази вертикална преграда,
се считат за наводнени. Прагът, формиран от
ахтерпиковата вертикална преграда, и двойното
дъно на ахтерпика не се считат като праг за
целите на това правило.
(e) Когато основната напречна вертикална
преграда е разположена в напречния обхват на
предполагаемата щета и придобива стъпаловидна
форма, по отношение на танка с двойно дъно или
страничния танк, с повече от 3 m, танковете с
двойно дъно или страничните танкове, съседни
на стъпаловидната част на главната напречна
вертикална преграда, трябва да бъдат считани
за наводнени едновременно. Ако този страничен
танк има отвори в един или няколко хамбара,
като отвори за подаване на зърно, такъв хамбар
(трюм) или хамбари се считат за наводнени едновременно. По подобен начин в кораб, предназначен
за превоз на течни товари, ако страничният танк
има отвори в съседни отделения, тези съседни
отделения се считат както за празни, така и
за едновременно наводнени. Тази разпоредба е
приложима, дори когато такива отвори са оборудвани със затварящи устройства, с изключение на
клапаните, поставени във вертикалните прегради
между танковете, и където клапаните се управляват от палубата. Капаците на шахти с близко
разположени болтове се считат за еквивалентни
на непробиваемата вертикална преграда освен в
случая на отвори в горните танкове, които правят
горните танкове общи за хамбарите.
(f) Когато се предвижда наводняване на 2
(две) отделения при носа и кърмата, основните
напречни водонепроницаеми вертикални прегради трябва да са разположени на разстояние
най-малко 1/3 L 2/3 или 14,5 m, което от двете е
по-малко, за да се счита то за ефективно. Когато
напречните вертикални прегради са разположени
на по-малко разстояние, една или повече от тези
вертикални прегради се считат за несъществуващи, за да се постигне минималното разстояние
между вертикалните прегради.
Условиe за равновесие
(13) Условието за равновесие след наводняване
се счита за задоволително, при условие че:
(a) Окончателната водолиния след наводняване,
като се вземат под внимание потапянето, ъгълът
на крена и разпределението на товара (диферентът), е под долния ръб (край) на всеки отвор,
през който може да се осъществи прогресивно
наводняване. Такива отвори трябва да включват
въздуховоди, вентилатори (дори ако отговарят
на изискванията на Правило 19, параграф 4) и
отвори, които са затворени чрез врати, устойчиви на атмосферни влияния (дори ако отговарят
на изискванията на Правило 12) или капаци на
люкове (дори ако отговарят на изискванията
на Правило 16, параграфи от 1 до 5) и могат да
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изключват тези отвори, затворени с капаци на
шахти и запушалки (отговарящи на изискванията
на Правило 18), капаци на люкове за товари от
описания в Правило 27, параграф 2, дистанционно
задвижвани плъзгащи се непромокаеми врати
и странични съдове от тип без отваряне (които
съответстват на Правило 23). Въпреки това в
случай на врати, разделящи основното машинно отделение от отделението, където се намира
рулевото устройство, водонепропускливите врати
могат да бъдат с панти, бързодействащи, които са
затворени, когато корабът е на море, докато не
се използват. Като условието е, че долният праг
на тези врати е над Лятната товарна водолиния.
(b) Ако тръбите, каналите или тунелите са
разположени в рамките на предполагаемия обхват
на щета, както е определено в параграф 12, буква
(b), съоръженията трябва да са направени така,
че да предотвратят разпространяване на наводнението към други отделения освен тези, които
се предполага, че са наводними при изчисляване
на всеки случай на щета.
(c) Ъгълът на крена, дължащ се на несиметрично наводняване, не надвишава 15°. Ако никоя
част от палубата не е потопена, може да бъде
приет ъгъл на крена до 17°.
(d) Метацентричната височина в наводненото
състояние е положителна.
(e) Когато някоя част от палубата извън отделението, което се предполага, че е наводнено, е
потопена или във всеки случай, когато границата
на устойчивост в наводненото състояние може
да се счита за съмнителна, трябва да се изследва
остатъчната устойчивост. Може да се счита за
достатъчно, ако диаграмата на статичната устойчивост има минимален диапазон от 20° извън
равновесната позиция с максимална диаграма
на статичната устойчивост от поне 0,1 m в този
диапазон. Площта под диаграмата на статичната
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устойчивост в този диапазон не трябва да бъде
по-ма лка от 0,0175 m.rad. А дминист раци ята
взема предвид потенциалната опасност, която
представляват защитените или незащитените
отвори, които могат временно да бъдат потопени
в обхвата на остатъчната стабилност.
(f) Администрацията е удовлетворена, че устойчивостта е достатъчна по време на междинни
етапи на наводняване.
Кораби без средства за задвижване
(14) За лихтер, баржа или друг кораб, който е
без самостоятелни средства за задвижване, трябва
да бъде определен надводен борд в съответствие
с разпоредбите на тези правила. За баржи, които
отговарят на изискванията на параграфи 2 и 3,
може да бъде определен тип „А“ надводен борд:
(a) Администрацията трябва по-специално да
вземе предвид устойчивостта на баржи с товар
на откритата палуба. Палубни товари могат да се
превозват само на баржи, за които е определен
обикновен тип „В“ на надводен борд.
(b) Въпреки това за баржи, които са с автоматично управление, изискванията на разпоредбите
на Правила 25, 26, параграфи 3 и 4 и Правило
39 не се прилагат.
(c) Баржи с автоматично управление, които
имат на палубата на надводния борд само малки
отвори за достъп, затворени от водонепроницаеми
капаци от стомана или еквивалентни материали
с уплътнения, могат да получат надводен борд с
25 % по-малко от тези, изчислени в съответствие
с тези правила.
Правило 28
Таблици на надводен борд
Кораби тип „A“
(1) Табличният надводен борд за кораби тип
„A“ се определя от таблица 28.1:

Таблица 28.1
Таблица за надводен борд за кораби тип „A“
Дължина на кораба (m)

Надводен
борд (mm)

Дължина на
кораба (m)

Надводен
борд (mm)

Дължина на
кораба (m)

Надводен борд
(mm)

24

200

51

455

78

814

25

208

52

467

79

828

26

217

53

478

80

841

27

225

54

490

81

855

28

233

55

503

82

869

29

242

56

516

83

883

30

250

57

530

84

897

31

258

58

544

85

911

32

267

59

559

86

926

33

275

60

573

87

940

34

283

61

587

88

955

35

292

62

600

89

969

36

300

63

613

90

984

37

308

64

626

91

999

38

316

65

639

92

1014

39

325

66

653

93

1029
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Дължина на
кораба (m)

Надводен борд
(mm)

40

334

67

666

94

1044

41

344

68

680

95

1059

42

354

69

693

96

1074

43

364

70

706

97

1089

44

374

71

720

98

1105

45

385

72

733

99

1120

46

396

73

746

100

1135

47

408

74

760

101

1151

48

420

75

773

102

1166

49

432

76

786

103

1181

50

443

77

800

104

1196

105

1212

168

2240

231

2880

106

1228

169

2254

232

2888

107

1244

170

2268

233

2895

108

1260

171

2281

234

2903

109

1276

172

2294

235

2910

110

1293

173

2307

236

2918

111

1309

174

2320

237

2925

112

1326

175

2332

238

2932

113

1342

176

2345

239

2939

114

1359

177

2357

240

2946

115

1376

178

2369

241

2953

116

1392

179

2381

242

2959

117

1409

180

2393

243

2966

118

1426

181

2405

244

2973

119

1442

182

2416

245

2979

120

1459

183

2428

246

2986

121

1476

184

2440

247

2993

122

1494

185

2451

248

3000

123

1511

186

2463

249

3006

124

1528

187

2474

250

3012

125

1546

188

2486

251

3018

126

1563

189

2497

252

3024

127

1580

190

2508

253

3030

128

1598

191

2519

254

3036

129

1615

192

2530

255

3042

130

1632

193

2541

256

3048

131

1650

194

2552

257

3054

132

1667

195

2562

258

3060

133

1684

196

2572

259

3066

134

1702

197

2582

260

3072

135

1719

198

2592

261

3078

136

1736

199

2602

262

3084

137

1753

200

2612

263

3089

138

1770

201

2622

264

3095
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Дължина на кораба (m)

ДЪРЖАВЕН
Надводен
борд (mm)

ВЕСТНИК

Дължина на
кораба (m)

Надводен
борд (mm)

БРОЙ 25
Дължина на
кораба (m)

Надводен борд
(mm)

139

1787

202

2632

265

3101

140

1803

203

2641

266

3106

141

1820

204

2650

267

3112

142

1837

205

2659

268

3117

143

1853

206

2669

269

3123

144

1870

207

2678

270

3128

145

1886

208

2687

271

3133

146

1903

209

2696

272

3138

147

1919

210

2705

273

3143

148

1935

211

2714

274

3148

149

1952

212

2723

275

3153

150

1968

213

2732

276

3158

151

1984

214

2741

277

3163

152

2000

215

2749

278

3167

153

2016

216

2758

279

3172

154

2032

217

2767

280

3176

155

2048

218

2775

281

3181

156

2064

219

2784

282

3185

157

2080

220

2792

283

3189

158

2096

221

2801

284

3194

159

2111

222

2809

285

3198

160

2126

223

2817

286

3202

161

2141

224

2825

287

3207

162

2155

225

2833

288

3211

163

2169

226

2841

289

3215

164

2184

227

2849

290

3220

165

2198

228

2857

291

3224

166

2212

229

2865

292

3228

167

2226

230

2872

293

3233

294

3237

318

3325

342

3387

295

3241

319

3328

343

3389

296

3246

320

3331

344

3392

297

3250

321

3334

345

3394

298

3254

322

3337

346

3396

299

3258

323

3339

347

3399

300

3262

324

3342

348

3401

301

3266

325

3345

349

3403

302

3270

326

3347

350

3406

303

3274

327

3350

351

3408

304

3278

328

3353

352

3410

305

3281

329

3355

353

3112

306

3285

330

3358

354

3414

307

3288

331

3361

355

3416

308

3292

332

3363

356

3418

309

3295

333

3366

357

3420

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

Дължина на кораба (m)

Надводен
борд (mm)

ВЕСТНИК

Дължина на
кораба (m)

Надводен
борд (mm)

С Т Р. 3 9
Дължина на
кораба (m)

Надводен борд
(mm)

310

3298

334

3368

358

3422

311

3302

335

3371

359

3423

312

3305

336

3373

360

3425

313

3308

337

3375

361

3427

314

3312

338

3378

362

3428

315

3315

339

3380

363

3430

316

3318

340

3382

364

3432

317
3322
341
3385
365
3433
Надводният борд за междинни дължини на корабите се определя чрез линейна интерполация.
За кораби с дължина, по-голяма от 365 m, надводният борд се определя от Администрацията.
Кораби тип „В“
(2) Табличният надводен борд за кораби тип „B“ се определя от таблица 28.2:
Таблица 28.2
Таблица за надводен борд за кораби тип „В“
Дължина на кораба
(m)

Надводен борд
(mm)

Дължина на
кораба (m)

Надводен борд
(mm)

Дължина на
кораба (m)

Надводен борд
(mm)

24

200

70

721

116

1609

25

208

71

738

117

1630

26

217

72

754

118

1651

27

225

73

769

119

1671

28

233

74

784

120

1690

29

242

75

800

121

1709

30

250

76

816

122

1729

31

258

77

833

123

1750

32

267

78

850

124

1771

33

275

79

868

125

1793

34

283

80

887

126

1815

35

292

81

905

127

1837

36

300

82

923

128

1859

37

308

83

942

129

1880

38

316

84

960

130

1901

39

325

85

978

131

1921

40

334

86

996

132

1940

41

344

87

1015

133

1959

42

354

88

1034

134

1979

43

364

89

1054

135

2000

44

374

90

1075

136

2021

45

385

91

1096

137

2043

46

396

92

1116

138

2065

47

408

93

1135

139

2087

48

420

94

1154

140

2109

49

432

95

1172

141

2130

50

443

96

1190

142

2151

51

455

97

1209

143

2171

52

467

98

1229

144

2190

53

478

99

1250

145

2209

С Т Р.

40

Дължина на кораба
(m)

ДЪРЖАВЕН
Надводен борд
(mm)

Дължина на
кораба (m)

ВЕСТНИК
Надводен борд
(mm)

БРОЙ 25
Дължина на
кораба (m)

Надводен борд
(mm)

54

490

100

1271

146

2229

55

503

101

1293

147

2250

56

516

102

1315

148

2271

57

530

103

1337

149

2293

58

544

104

1359

150

2315

59

559

105

1380

151

2334

60

573

106

1401

152

2354

61

587

107

1421

153

2375

62

601

108

1440

154

2396

63

615

109

1459

155

2418

64

629

110

1479

156

2440

65

644

111

1500

157

2460

66

659

112

1521

158

2480

67

674

113

1543

159

2500

68

689

114

1565

160

2520

69

705

115

1587

161

2540

162

2560

225

3660

288

4490

163

2580

226

3675

289

4502

164

2600

227

3690

290

4513

165

2620

228

3705

291

4525

166

2640

229

3720

292

4537

167

2660

230

3735

293

4548

168

2680

231

3750

294

4560

169

2698

232

3765

295

4572

170

2716

233

3780

296

4583

171

2735

234

3795

297

4595

172

2754

235

3808

298

4607

173

2774

236

3821

299

4618

174

2795

237

3835

300

4630

175

2815

238

3849

301

4642

176

2835

239

3864

302

4654

177

2855

240

3880

303

4665

178

2875

241

3893

304

4676

179

2895

242

3906

305

4686

180

2915

243

3920

306

4695

181

2933

244

3934

307

4704

182

2952

245

3949

308

4714

183

2970

246

3965

309

4725

184

2988

247

3978

310

4736

185

3007

248

3992

311

4748

186

3025

249

4005

312

4757

187

3044

250

4018

313

4768

188

3062

251

4032

314

4779

189

3080

252

4045

315

4790

190

3098

253

4058

316

4801

БРОЙ 25
Дължина на кораба
(m)

ДЪРЖАВЕН
Надводен борд
(mm)

Дължина на
кораба (m)

ВЕСТНИК
Надводен борд
(mm)

С Т Р. 4 1
Дължина на
кораба (m)

Надводен борд
(mm)

191

3116

254

4072

317

4812

192

3134

255

4085

318

4823

193

3151

256

4098

319

4834

194

3167

257

4112

320

4844

195

3185

258

4125

321

4855

196

3202

259

4139

322

4866

197

3219

260

4152

323

4878

198

3235

261

4165

324

4890

199

3249

262

4177

325

4899

200

3264

263

4189

326

4909

201

3280

264

4201

327

4920

202

3296

265

4214

328

4931

203

3313

266

4227

329

4943

204

3330

267

4240

330

4955

205

3347

268

4252

331

4965

206

3363

269

4264

332

4975

207

3380

270

4276

333

4985

208

3397

271

4289

334

4995

209

3413

272

4302

335

5005

210

3430

273

4315

336

5015

211

3445

274

4327

337

5025

212

3460

275

4339

338

5035

213

3475

276

4350

339

5045

214

3490

277

4362

340

5055

215

3505

278

4373

341

5065

216

3520

279

4385

342

5075

217

3537

280

4397

343

5086

218

3554

281

4408

344

5097

219

3570

282

4420

345

5108

220

3586

283

4432

346

5119

221

3601

284

4443

347

5130

222

3615

285

4455

348

5140

223

3630

286

4476

349

5150

224

3645

287

4478

350

5160

351

5170

356

5220

361

5268

352

5180

357

5230

362

5276

353

5190

358

5240

363

5285

354

5200

359

5250

364

5294

355
5210
360
5260
365
5303
Надводният борд за междинните дължини на корабите се определя чрез линейна интерполация.
За кораби с дължина, по-голяма от 365 m, надводният борд се определя от Администрацията.

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

Правило 29
Корекция на надводния борд за кораби с дължина под 100 m
Табличният надводен борд за кораб от тип
„В“, с дължина между 24 m и 100 m, който има
затворени надстройки с ефективна дължина до
35 % от дължината на кораба се увеличава със:
,
където L е дължината на кораба в метри; а
Е1 – ефективната дължина E на надстройката
в метри, както е определено в Правило 35, но с
изключение на дължината на шахтите.
Правило 30
Поправка за коефициента на общата пълнота
В случаите, когато коефициентът на общата
пълнота (Сb ) е по-голям от 0,68, табличният надводен борд, определен в Правило 28 и изменен
съгласно Правила 27, параграфи 8 и 10 и Правило
29, ако те са приложими, трябва да бъде умножен
с коефициента:

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

Правило 32-1
Корекция за вдлъбнатина в палубата на надводния борд
(1) Когато в палубата на надводния борд е
разположена вдлъбнатина и тя не се простира
отстрани на кораба, надводният борд, изчислен
без оглед на вдлъбнатината, трябва да бъде коригиран за последващата загуба на плаваемост.
Корекцията трябва да бъде равна на стойността,
получена при деление на обема на вдлъбнатината
и зоната на водния участък от кораба на 85 % от
най-малката теоретична височина на борда (виж
фигура 32-1.1).
(2) Корекцията трябва да бъде допълнение
към надводния борд, получен след прилагането
на всички други корекции, с изключение на корекцията на височината на носа.
(3) Когато надводният борд, коригиран за изгубената плавателност, както е посочено по-горе,
е по-голям от минималния геометричен надводен
борд, определен въз основа на теоретична височина
на борда, измерена до дъното на вдлъбнатината,
може да се използва последната стойност.

Коефициентът на общата пълнота не трябва
да бъде по-голям от 1,0.
Правило 31
Поправка за височината на борда
(1) Ако D превишава

, надводният борд

трябва да бъде увеличен с

(mm), където

при дължина на кораба, по малка от

Фигура 32-1.1
Корекцията е добавката към надводния борд,
равна на:

120 m, и 250 при 120 m дължина или повече.
(2) Когато D е по-малко от , намаление на
надводния борд не трябва да се прави, с изключение за кораби със закрити надстройки, простиращи се най-малко на 0,6L от средната част
заедно с непрекъсната шахта или комбинация от
отделни закрити надстройки и шахти, простиращи се по цялата дължина на кораба. За тези
кораби надводният борд трябва да бъде намален
със стойността, предписана в параграф 1 на това
правило.
(3) Когато височината на надстройката или
шахтата е по-малка от стандартната, предписана
в Правило 33, намалението трябва да бъде пропорционално на отношението на действителната
височина към стандартната.
Правило 32
Поправка за положението на палубната линия
Когато действителната височина на борда до
горния край на палубната линия е по-голяма или
по-малка от коригираната височина D, тогава
разликата от височините трябва да бъде съответно прибавена или извадена от височината на
надводния борд.

Правило 33
Стандартна височина на надстройката
Стандартната височина на надстройката е посочена в таблица 33.1:
Таблица 33-1
Стандартна височина (в m)
L (m)

Повдигнат Всички останаквартердек ли надстройки

30 или по-малко
0,90
1,80
от 75
1,20
1,80
125 или повече
1,80
2,30
Стандартните височини на междинните дължини на кораба се получават чрез линейна интерполация.
Правило 34
Дължина на надстройките
(1) С изключение на положенията, предвидени
в параграф 2 на това правило, дължината на една
надстройка (S) е равна на средната стойност на
дължините на тези части на надстройката, които
се намират в границите на дължината (L).

БРОЙ 25
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Когато вертикалната преграда на надстройката
е вдлъбната, ефективната дължина на надстройката се намалява със сума, равна на площта на
вдлъбнатината с изглед отгоре, разделена на широчината на надстройката при средната дължина
на вдлъбнатина. Където вдлъбнатината е несиметрична около централната линия, най-голямата
част на вдлъбнатината се счита, че се прилага и
за двете страни на кораба. Вдлъбнатината не е
нужно да бъде покрита.
(2) Когато крайната вертикална преграда на
затворена надстройка се простира в сравнително изпъкнала крива извън нейното пресичане
със страните на надстройката, дължината на
надстройката може да се увеличи въз основа на
еквивалентна вертикална преграда. Това увеличение трябва да бъде 2/3 от предната и задната
част на кривината. Максималната кривина, която
може да се вземе предвид при определянето на
това увеличение, е половината ширина на надстройката в точката на пресичане на извития
край на надстройката със страната.
Когато има разширение на надстройка, чието
удължение има ширина от всяка страна на централната линия най-малко 30 % от ширината на
кораба, ефективната дължина на надстройката
може да бъде увеличена, като се вземе предвид
еквивалентната вертикална преградна надстройка
във формата на парабола. Тази парабола трябва
да се простира от удължението в централната
линия и да премине през мястото на съединяването на действителната вертикална преграда на
надстройката със страните на удължението и да
се простира до бордовете на кораба. Тази парабола трябва да се съдържа изцяло в границите
на надстройката и нейните удължения.
Ако надстройката е поставена отстрани, до
допустимата от Правило 3, параграф 10 граница,
еквивалентната вертикална преграда трябва да
се изчисли въз основа на действителната ширина
на надстройката (а не на ширината на кораба).
(3) Надстройките, които имат нак лонени
крайни вертикални прегради, се разглеждат по
следния начин:
(а) Когато височината на надстройката, която
е извън наклона, е равна или по-малка отколкото
стандартната височина, дължината S трябва да се
получи, както е показано на фигура 34.1.
(b) Когато височината е по-голяма от стандартната, дължината S трябва да се получи, както
е показано на фигура 34.2.
(c) Горепосоченото се прилага само когато
наклонът, свързан с базовата линия, е 15° или
повече. Когато наклонът е по-малък от 15°, конфигурацията трябва да бъде третирана като отвесна.

Фигура 34.1
Височина на надстройката, равна или по-малка
от стандартната височина h
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Фигура 34.2
Височина на надстройката над стандартната височина
Правило 35
Изчислителна дължина на надстройката
(1) С изключение на случаите, предвидени
в параграф 2 на това правило, изчислителната
дължина (Е) на закрита надстройка със стандартна височина е равна на нейната действителна
дължина.
(2) Във всички случаи, когато една закрита
надстройка със стандартна височина не достига до бордовете на кораба, както е допуснато в
Правило 3, параграф 10, изчислителната дължина
трябва да бъде равна на действителната дължина
(Е), умножена с отношението b/Bs, където:
b е широчината на надстройката в средата на
нейната дължина;
Вs – широчината на кораба в средата на дължината на надстройката.
Ако надстройката не достига до бордовете в
определена част от нейната дължина, това изменение се прилага само за частта, недостигаща
до бордовете.
(3) Ако височината на закрита надстройка
е по-малка от стандартната, изчислителната є
дължина трябва да бъде равна на действителната
дължина, намалена пропорционално на отношението на фактическата височина към стандартната
височина. Ако височината на надстройката е поголяма от стандартната, изчислителната дължина
на надстройката не трябва да се увеличава (виж
фигури 34.1 и 34.2).
Когато височината извън наклона на надстройката, която има наклонени крайни вертикални
прегради, е по-малка от стандартната височина,
нейната ефективна дължина E е нейната дължина S, получена от фигура 34.1, намалена в
съотношението на действителната височина към
стандартната височина.
Когато ют или бак с по-малка от стандартната височина е монтиран на кораб с надвиснал
крен, но без никаква надстройка в рамките на
0,2 L в средата на кораба, може да се допусне
увеличаване на височината на юта или бака, като
се увеличи действителната височина с разликата
между действителната и стандартните профили.
Приспадане на превишението в съответствие с
Правило 38, параграф 16 не се допуска.
(4) Изчислителната дължина на повдигнатия
квартердек, ако той е оборудван с неповредена
предна вертикална преграда, се равнява на неговата действителна дължина, без тя да надвишава
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0,6L. Ако вертикалната преграда не е неповредена,
повдигнатият квартердек трябва да се разглежда
като ют с височина, по-малка от стандартната.
Максималната ефективна дължина от 0,6L на
повдигнатия кватердек трябва да бъде измерена от
задния перпендикуляр, дори и когато е монтиран
ют съседно до повдигантия кватердек.
(3) Изчислителната дължина на незакрити
надстройки се приема за равна на нула.
Правило 36
Шахти
(1) Шахта или всяка подобна на нея конструкция, която не достига до бордовете на кораба, се
взема под внимание при следните условия:
(a) якостта (здравината) на шахтата да бъде не
по-малка от якостта (здравината) на надстройката;
(b) товарните отвори да бъдат разположени
на палубната шахта; техните комингси и капаци
да отговарят на изискванията на Правила от
13 до 16; широчината на палубния стрингер да
осигурява добър пасарел и достатъчна напречна
якост; въпреки това на палубата на надводния
борд могат да бъдат допуснати малки отвори с
водонепроницаеми капаци;
(c) палубната шахта или отделните шахти,
свързани с надстройките посредством ефикасни
постоянни корабни трапове, трябва да представляват постоянна работна площадка, простираща се от носа до кърмата и снабдена с леерно
ограждение;
(d) вентилаторите да са защитени от шахтата,
а също и от водонепроницаеми капаци или други
равностойни средства;
(e) леерните устройства на откритите части на
палубата на надводния борд в района на шахтата
да бъдат поне най-малко на половината от тяхната
дължина, или алтернативно площта на щормовите
отвори в долната част на фалшбордовете, при
спазване на разпоредбите на Правило 24, параграф
2, от 33 % от общата площ на фалшбордовете;
(f) шахтите на машинното отделение да са
защитени от шахтата или надстройката, която има
най-малко стандартна височина, или от палубна
рубка със същата височина и еквивалентна якост;
(g) широчината на шахтата да не е по-малка
от 60 % от широчината на кораба; и
(h) ако на кораба няма надстройка, дължината
на шахтата да не е по-малка от 0,6L.
(2) За изчислителна дължина на шахта се
приема нейната действителна дължина, намалена
с отношението на средната є широчина към В.
(3) Стандартната височина на шахта е равна
на стандартната височина на надстройката, но
не и на повдигнатия квартердек.
(4) Когато височината на шахта е по-малка
от стандартната, нейната изчислителна дължина
се намалява пропорционално на отношението на
действителната височина към стандартната. Ако
височината на комингсите на отворите по палубната шахта е по-малка от предписаната в Правило
14-l, действителната височина на шахтата трябва
да се намали с разликата между действителната
и предписаната височина на комингсите.
(5) Когато височината на шахтата е по-малка от стандартната и комингсите на отворите
на шахтата са също по-малки от стандартната
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височина или изцяло липсват, намаляването от
действителната височина на шахтата поради
недостатъчна височина на отворите на комингсите се приема като разлика между 600 mm и
реалната височина на комингса, или 600 mm,
ако няма монтирани люкове. Намаляването на
действителната височина на шахтата не се изисква в случаите, когато в палубната шахта са
монтирани само малки люкове с по-малка от
стандартната височина, за които може да бъде
разрешено освобождаване от изискването за
стандартна височина на комингсите.
(6) Непрекъснатите люкове могат да бъдат
третирани като шахта в изчислението на свободните бордове, при условие че разпоредбите на
този параграф са спазени във всички отношения.
Палубният стрингер, посочен в параграф 1,
буква (b), може да бъде монтиран извън борда
на страничната вертикална преграда на шахтата
във връзка със следното:
(а) така образуваният стрингер трябва да осигури чист проход с дължина най-малко 450 mm
ширина от всяка страна на кораба;
(b) стрингерът трябва да бъде от твърда плоча,
със солидни подпори и прилепнал;
(c) стрингерът трябва да е толкова висок, колкото е възможно, над палубата на надводния борд;
в изчислението на надводния борд височината на
шахтата се намалява с най-малко 600 mm или с
действителната разлика между горната част на
шахтата и стрингера, което е по-голямо;
(d) уредите за защита на капака на люка трябва
да са достъпни от стрингера или от прохода; и
(e) ширината на шахтата е разстоянието, измерено между страничните є вертикални прегради.
(7) Когато шахтата, прилежаща към надстройките, като ют, мостик или бак, е включена
в изчислението на свободния борд, отворите
не трябва да бъдат разположени в тази част на
вертикалната преграда, която е обща за шахтата и надстройката. Възможно е да се направят
отстъпки относно малки отвори, като тръбопроводи, кабели или шахти с капаци, прикрепени с
помощта на болтове.
(8) Страните на шахтата, включени в изчислението на надводния борд, трябва да бъдат непокътнати. Страничните люкове от неотварящ се
тип и капаци с шарнирни люкове са разрешени.
Правило 37
Поправка за надстройки и шахти
(1) Когато изчислителната дължина на надстройките и на шахтите е равна на 1L, намалението на надводния борд трябва да бъде 350 mm
за кораби с дължина 24 m, 860 mm за кораби с
дължина 85 m и 1070 mm за кораби с дължина
122 m и повече. Намаленията за междинни дължини трябва да се определят чрез линейна интерполация.
(2) Когато сборната изчислителна дължина
на надстройките и шахтите е по-малка от 1L,
намалението в проценти от посочените по-rope
стойности трябва да бъде определено съгласно
таблица 37.1.
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Таблица 37.1
Процентно намаление на корабите тип „A“ и „В“
Обща ефективна дължина на надстройки и шахти
0

0,1 L

0,2 L

0,3 L

0,4 L

0,5 L

0,6 L

0,7 L

0,8 L

0,9 L

1 L

Процент на приспадане за всички 0
7
14
21
31
41
52
63
75,3
87,7
100
видове надстройки
Процентното намаление за междинни дължини на надстройките и шахтите се определя чрез линейна
интерполация.
(3) За кораби от тип „В“, където ефективната дължина на прогнозата е по-малка от 0,07 L, не се допуска приспадане.
Правило 38
Седловатост на палубата
Общи положения
(1) Седловатостта на палубата трябва да се измерва при борда от палубата до основната линия,
прекарана успоредно на киловата линия и минаваща през точката на седловатостта, разположена в
средата на дължината.
(2) На кораби, проектирани с диферент, седловатостта трябва да се измерва спрямо основната линия,
прекарана успоредно на конструктивната товарна водолиния.
(3) На равнопалубните кораби и на корабите с отделени една от друга надстройки седловатостта
трябва да се измерва при палубата на надводния борд.
(4) На кораби с необикновени форми на съединяване на палубата с борда, при които тази част на
борда има стъпаловидна форма, седловатостта трябва да се разглежда спрямо еквивалентната височина
в средата на кораба.
(5) На кораби с надстройка със стандартна височина, простираща се по цялата дължина на палубата
на надводния борд, седловатостта трябва да се измерва при палубата на надстройката. Ако височината
є е по-голяма от стандартната, най-малката разлика (Z) между действителната и стандартната височина трябва да се прибави към всяка крайна ордината. Аналогично на това междинните ординати на
разстояние L/6 и L/3 от всеки перпендикуляр трябва да бъдат съответно увеличени с 0,444Z и 0,111Z.
Когато има затворен ют или бак, положен върху надстройката, се разрешава тяхната седловатост да
бъде изчислена съгласно метода, посочен в параграф 12, както е показано на фигура 38.1.

Фигура 38.1
(6) Ако палубата на закритата надстройка има поне същата седловатост като седловатостта на откритата палуба на надводния борд, седловатостта на закритата част на палубата на надводния борд не трябва
да се взема под внимание.
(7) Ако закритият ют или бак имат стандартна височина и седловатостта им е по-голяма от седловатостта на палубата на надводния борд или височината им е по-голяма от стандартната, седловатостта на
палубата на надводния борд трябва да бъде увеличена, както е предвидено в параграф 12 на това правило.
Когато ютът или бакът се състоят от две нива, се използва методът, посочен на фиг. 38.2.

Фигура 38.2
За фигури 38.1 и 38.2 се прилагат следните определения:
Z е, както е определено в параграф 5; и
Zv – крайната ориентация на виртуалната стандартна параболична крива, взета до точка „X“. Ако Zv
e по-голямо от (Z + h), крайната ориентация е (Z + h), в който случай точката „X“ не се взема под внимание, а кривата (2) не се взема предвид.
Когато дължината на първата надстройка е по-голяма от 0,5l, виртуалната стандартна параболична
крива започва в средата на кораба, както е показано на фигура 38.1.
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Стандартен профил на седловатостта
(8) Ординатите на стандартния профил са дадени в таблица 38.1:
Таблица 38.1
Стандартен профил на седловатостта
(където L е в метри)
Ординати
(в милиметри)

Място

Кърмова половина

Носова половина

Коефициент

Кърмови перпендикуляр

1

1/6 L от A.P.

3

1/3 L от A.P.

3

В средната част на кораба

0

1

В средната част на кораба

0

1

1/3 L от F.P.

3

1/6 L oт F.P.

3

Носови перпендикуляр

1

Определяне на отклоненията от стандартния
профил на седловатостта
(9) Ако профилът на седловатостта се отличава от стандартния, четирите ординати на всеки
профил в носовата или кърмовата половина на
кораба трябва да се умножат по съответните коефициенти, приведени в горната таблица на ординатите. Разликата между сумите, съответстващи
на произведенията на приетата и стандартната
седловатост, разделена на 8 (осем), определя недостига или излишъка на седловатост в носовата и кърмовата половина. Средната аритметична
стойност на излишъка или недостига в носовата
или в кърмовата половина определя излишъка
или недостига на седловатостта на палубата.
(10) Ако кърмовата половина на профила на
седловатостта е по-голяма от стандартната, а носовата – по-малка, излишъкът от седловатостта
не се взема под внимание, а се измерва само недостигът.
(11) Ако носовата половина на профила на
седловатостта е по-голяма от стандартната, а
кърмовата е не по-малка от 75 % от стандартната
седловатост, излишъкът трябва да се отчита. Когато кърмовата половина е по-малка от 50 % от
стандартната, излишъкът на седловатостта в носа
не трябва да се отчита. Когато кърмовата седловатост е между 50 – 75 % от стандартната, отчита
се пропорционалната поправка на излишъка от
седловатост в носа.
(12) Когато се държи сметка за влиянието на
седловатостта на юта или бака, трябва да се използва формулата:

,
където:
s е поправката на седловатостта, която се изважда от недостига или се прибавя към излишъка на седловатост;
у – разликата между действителната и стандартната височина на надстройките в края на
седловатостта;
L' – средната дължина на закрития ют или
бак, без да надвишава 0,5 L;
L – дължината на кораба, определението на
която е дадено в Правило 3, параграф 1.
Посочената пo-горе формула се използва в
случаите, когато кривата на седловатостта е парабола, допирателна към действителната крива
на седловатостта при палубата на надводния борд
и пресичаща крайната ордината в точка, лежаща
под палубата на надстройката, на разстояние,
равно на стандартната височина на надстройката. Палубата на надстройките в която и да е
точка не трябва да отстои от тази крива на разстояние, по-малко от стандартната височина на
надстройката. Тази крива трябва да се използва
при определяне профила на седловатостта на
носовата и кърмовата част на кораба.
(13) (a) Всеки излишък на височината на надстройката, който не се простира до перпендикуляра, не може да се счита за допринасящ за пълната надбавка.
(b) Когато височината на надстройката е помалка от стандартната, палубата на надстройката не трябва да бъде по-малка от минималната
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височина на надстройката над виртуалната крива на срязване във всяка точка. За тази цел y
се приема като разликата между действителната
и минималната височина на надстройката при
предния/задния перпендикуляр.
(c) За повдигнатия квартердек седловатостта
може да се увеличи само когато височината на
този кватердек е по-голяма от стандартната височина на „други надстройки“, както е определено в Правило 33, и само за стойността, с която
действителната височина на повдигнатия квартердек надвишава тази стандартна височина.
(d) Когато един ют или един бак имат наклонени крайни вертикални прегради, за достоверна
може да се допусне излишната височина. Използва се формулата, дадена в параграф 12, като стойностите за y и L' са показани на фигура 38.3.

Фигура 38.3
Кредит на седловатостта s при разлика във височината
Корекция за отклонение от стандартния профил на седловатостта
(14) Поправката за седловатост е произведението на големината на недостига или излишъка на
седловатостта (виж параграфи от 9 до 11 на това
правило) и стойността, определена по формулата:

където S1 е общата дължина S на закритите
надстройки, както е определено в Правило 34 без
шахти.
Корекция за недостига на седловатост
(15) Ако седловатостта е по-малка от стандартната, поправката за недостига на седловатост
(виж параграф 14) трябва да се прибави към височината на надводния борд.
Намаление за излишък на седловатост
(16) На кораби, на които закритата надстройка
се простира на 0,1 L към носа и 0,1 L към кърмата
от средата на кораба, поправката за излишъка на
седловатост, определена в съответствие с Правило
14, трябва да се извади от височината на надводния
борд; на кораби без закрита надстройка в средата
на кораба надводният борд не се намалява; ако
закритата надстройка се простира на разстояние,
по-малко от 0,1 L към носа и 0,1 L към кърмата
от средата на кораба, намалението се определя
чрез линейна интерполация. Най-голямото намаление за излишък на седловатост не трябва
да бъде пo-голямо от 125 mm на 100 m дължина.
При прилагането на този параграф височината на надстройката трябва да е свързана със
стандартна височина. Когато височината на
надстройката или повдигнатият квартердек е
по-малка от стандартната, намалението трябва
да бъде в съотношение между действителната и
стандартната височина.
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Правило 39
Минимална височина при носа и резервна плавучест
(1) Височината при носа (Fb), определена като
вертикално разстояние при предния перпендикуляр между водолинията, съответстваща на определения Летен надводен борд и на определения
баланс и върха на откритата странична палуба,
трябва да е не по-малко от:
Fb = [6075(L/100) – 1875(L/100)2 + 200(L/100)3]
x [2,08 + 0,609Cb – 1,603Cwf – 0,0129(L/d1)],
където:
Fb е изчислената минимална височина при
носа, в mm;
L – дължината, както е определена в Правило
3, в m;
B – теоретичната дължина, както е определена в Правило 3, в m;
d1 – газенето при 85 % от дълбочината D, в m;
Cb – коефициентът на общата пълнота, както
е определено в Правило 3;
C wf – коефициентът на площ на газене във
вода пред L/2: C wf = Awf/{(L/2) x B};
Awf – площта на газене във вода пред L/2 при
газене d1, в m 2.
За кораби, за които са определени надводни
бордове за дървен товар, летният надводен борд
(а не летният надводен борд за дървени товари)
трябва да се има предвид, когато се прилага
параграф 1.
(2) Когато височината при носа, изисквана
съгласно параграф 1, е получена за седловатост,
то седловатостта трябва да се увеличи с поне
15 % от дължината на кораба, измерена при
носовия перпендикуляр. Когато има надстройка,
то тази надстройка ще се простира от носа до
точка, намираща се на поне 0,07L зад предния
перпендикуляр, и ще бъде приложена, както е
определен в Правило 3, параграф 10.
(3) Администрацията може да обърне специално внимание на корабите, които, за да отговарят
на изключителни експлоатационни изисквания,
не могат да изпълнят изискванията на параграфи
1 и 2 от това правило.
(4) (a) Седловатостта на палубата на бака може
да се вземе под внимание дори ако дължината на
бака е по-малка от 0,15L, но по-голяма от 0,07L,
при условие че височината на бака не е по-малка от половината от стандартната височина на
надстройката, както е определена в Правило 33,
между 0,07L и предния перпендикуляр.
(b) Когато височината на бака е по-малка
от половината от стандартната височина на
надстройката, както е определено в Правило
33, дадената височина при носа може да бъде
определена, както следва:
(i) Когато палубата на надводния борд
има наклон откъм 0,15L, с параболична крива,
започваща от 0,15L от предния перпендикуляр
при височина, равна на дълбочината на кораба в
средата, удължена през точката на пресичане на
вертикалната преграда на бака и палубата, и до
точка в предния перпендикуляр на равнина не
по-висока от нивото на палубата на бака (както
е показано на фигура 39.1). Въпреки това, ако
стойността на височината, означена с ht на фигура
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39.1, е по-малка от стойността на височината,
означена с hb, тогава ht може да бъде заменена с
hb за наличната височина при носа.
(ii) В случаите, когато палубата на надводния
борд има наклон по-малко от 0,15L или няма
наклон, по линия по продължението на палубата на бака на 0,07L, простираща се успоредно
на основната линия до предния перпендикуляр
(както е показано на фигура 39.2).

Фигура 39.1

Фигура 39.2
hf = половин стандартна височина на надстройката, както е определено в Правило 33.
(5) Всички кораби с определен надводен борд
тип „В“, различни от нефтени танкери 2 , танкери
химикаловози 2 и танкери за превоз на втечнен
природен газ2 , трябва да имат допълнителна резервна плавучест при предния край. В рамките
на 0,15L от предния перпендикуляр сумата на
предполагаемата площ между лятната товарна
водолиния и палубата от страни (A1 и A2 от
фиг. 39.3) и предполагаемата площ на затворена
надстройка, ако има такава, (A3) няма да е помалко от:
(0,15Fmin + 4(L/3 + 10))L/1000 (m 2),
където: Fmin се изчислява от: Fmin = (F 0 x f1) + f 2;
F 0 е табличният надводен борд, в mm, съгласно таблица 28.2, коригиран съгласно Правило 27,
параграф 9 или Правило 27, параграф 10, както е
приложимо;
f1 – корекцията на коефициента на общата
пълнота, посочен в Правило 30; и
f2 – корекцията за дълбочина, в mm, посочена
в Правило 31.
2
Нефтените танкери, танкерите химикаловози
и танкерите за превоз на втечнен природен газ
са определени в Международната конвенция за
безопасност на живот на море, в сила. По-точно
Правила II-1/2.12, VII/11.2.

Фигура 39.3
Правило 40
Минимални надводни бордове
Летен надводен борд
(1) Минималният летен надводен борд е надводният борд, получен съгласно таблиците на
Правило 28 и изменен с поправките, посочени
в Правило 27, ако те са приложими, както и с
поправките в Правила 29, 30, 31, 32, 37 и 38 и с
тези от Правило 39, ако е приложимо.
(2) Надводният борд в солена вода, изчислен
в съответствие с параграф 1, но без поправка
за палубната линия, както това е предвидено
в Правило 32, трябва да бъде не по-малък от
50 mm. За кораби, имащи в 1-ва (-ви) позиция
(район) отвори с капаци, които не отговарят на
изискванията на Правило 16, параграф от 1 до 5
или Правило 26, надводният борд трябва да бъде
не по-малък от 150 mm.
Тропически надводен борд
(3) Минималният тропически надводен борд
е надводният борд, получен чрез изваждане от
летния надводен борд на 1/48 от лятното газене,
измерено от горната страна на хоризонталния
кил до центъра на кръга на знака на товарната
водолиния.
(4) Надводният борд в солена вода, изчислен
в съответствие с параграф 3, но без корекция за
палубната линия, както това е предвидено в Правило 32, не трябва да бъде по-малък от 50 mm. За
кораби, които имат в 1-ва (-ви) позиция (район)
отвори с капаци, неотговарящи на изискванията
на Правило 16, параграф от 1 до 5 или Правило
26, надводният борд трябва да бъде не по-малък
от 150 mm.
Зимен надводен борд
(5) Минималният зимен надводен борд е надводният борд, получен с добавката към летния
надводен борд на 1/48 от лятното газене, измерено
от горната страна на хоризонталния кил до центъра на кръга на знака на товарната водолиния.
Зимен надводен борд в Северния Атлантически океан
(6) Минималният надводен борд за корабите
с дължина, по-малка от 100 m, които плават в
Северния Атлантически океан съгласно определението в Правило 52 на (Приложение II) през
зимния сезон, е зимният надводен борд, увеличен
с 50 mm. За другите кораби зимният надводен
борд за Северния Атлантически океан е зимният
надводен борд.
Надводен борд в сладка вода
(7) Минималният надводен борд в сладка вода
със специфично тегло се получава, като от минималния надводен борд в солена вода се извади

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

(сm),
където:
∆ е водоизместването на кораба в солена
вода по лятната товарна водолиния, в тонове;
Т – броят на тоновете на един сантиметър
(дюйм) газене в солена вода при лятната товарна
водолиния.
(8) Когато водоизместването по лятната товарна водолиния не може да бъде определено,
намалението трябва да бъде 1/48 от лятното газене, измерено от горната страна на хоризонталния
кил до центъра на кръга на знака на товарните
водолинии.
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СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОРАБИ, НА
КОИТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ НАДВОДЕН БОРД ЗА
ПРЕВОЗВАНЕ НА ДЪРВЕН ТОВАР
Правило 41
Област на приложение на тази глава
Правила от 42 до 45 включително се прилагат
само за кораби, на които е определен надводен
борд за превозване на дървен товар.
Правило 42
Определения
(1) Палубен дървен товар. Терминът „палубен
дървен товар“ означава дървен товар, който се
превозва на откритите части на палубата, на надводния борд или надстройките. Този термин не се
отнася за дървесинната маса (пулп) или подобен
на нея товар.
(2) Товарна водолиния за дървен товар. Дървеният палубен товар може да се разглежда като
придаващ на кораба определена допълнителна
плавучест и повишена защита от действието
на морето. Поради тази причина за корабите,
превозващи дървен палубен товар, може да се
допусне намаление на надводния борд, изчислен
в съответствие с изискванията на Правило 45, и
нанасяне марките на бордовете на кораба в съответствие с изискванията на Правило 6, параграфи
3 и 4. Обаче за да се приеме такъв специален
надводен борд, палубният дървен товар трябва
да отговаря на определени условия, изложени подолу в Правило 44, и самият кораб също трябва
да удовлетворява определени условия, свързани с
неговата конструкция и изложени в Правило 43.
Правило 43
Конструкция на кораба
Надстройка
(1) Корабът трябва да има бак с минимум
стандартната височина и с дължина не по-малка
от 0,07L. Освен това, ако корабът има дължина,
по-малка от 100 m, той трябва да има ют с височина, най-малко равна на стандартната, или повдигнат квартердек с палубна рубка с най-малко
същата обща височина.
Танкове с двойно дъно
(2) Танковете с двойно дъно, разположени
в средната част на кораба, трябва да имат сигурно водонепроницаемо надлъжно разделяне с
прегради.
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Фалшборд
(3) Корабът трябва да има или постоянен фалш
борд, снабден с необходимите щормови капаци
с височина не по-малка от 1 m , специално подкрепен в горния край и поддържан със стойки с
достатъчна якост, прикрепени към палубата, или
сигурни леерни устройства със същата височина
и конструкция с достатъчна якост.
Правило 44
Подреждане на товара
Общи положения
(1) Отворите на откритата палуба, върху които
се подрежда товарът, трябва да бъдат сигурно
затворени и заклинени.
Вентилаторите и въздухопроводите трябва да
бъдат ефективно защитени.
(2) Палубният дървен товар трябва да се
поставя най-малко по цялата налична дължина
между надстройките.
Ако няма ограничаваща кърмова надстройка,
дървеният товар трябва да се поставя поне до
задния край на последния кърмови отвор.
Дървеният палубен товар се разпростира
възможно най-близо до страната на кораба,
като се вземат предвид препятствията, като леерни ограждения, фалшборд, отвесни подпори,
подстъпи, свързани с дейността на пилот и т.н.,
при условие че всяка така създадена празнина
отстрани на кораба не трябва да надвишава средно
4 % от широчината. Дървеният товар трябва да
се нарежда възможно най-плътно на височина
не по-малка от стандартната височина на надстройките, различни от повдигнатия кватердек.
(3) На кораб, плаващ през зимата в сезонна
зимна зона, височината на палубния товар върху
откритата палуба не трябва да превишава 1/3 от
най-голямата широчина на кораба.
(4) Дървеният палубен товар трябва да бъде
компактно нареден, завързан и закрепен. В никакъв случай той не трябва да затруднява навигацията и експлоатацията на кораба.
Отвесни подпори
(5) Ако видът на превозвания дървен товар
е такъв, че са необходими отвесни подпори, те
трябва да бъдат с достатъчна якост, като се има
предвид широчината на кораба; разстоянието
между тях трябва да съответства на дължината и
вида на превозвания дървен товар, но не трябва
да бъде по-голямо от 3 m. За закрепването на
отвесните подпори трябва да бъдат предвидени
ъгълници с достатъчна якост, метални гнезда
или други подобни сигурни средства.
Материали за укрепване на товара чрез
увърз ване
(6) Дървен палубен товар трябва да бъде
обезопасен по цялата си дължина чрез система
за закрепване, приемлива за Администрацията
в съответствие с вида дървен товар, който се
превозва. 3
Устойчивост
(7) Трябва да се осигури безопасна граница
на устойчивостта на всички етапи от прехода
(рейса), като се вземе предвид теглото, придобито например от абсорбцията на вода или от
обледеняване, ако е приложимо, и загубите на
тегло, като тези, произтичащи от потреблението
на горивото и складовете.
3
Препратка се прави към Кодекса за безопасна
практика за кораби, превозващи товар от дървен
материал, приет от Организацията с Резолюция
A.715(17), както е изменена.
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Защита на екипажа, достъп до машинните отделения и т.н.
(8) В допълнение към изискванията на Правило 25, параграф 5, на всяка страна на товарната палуба
трябва да се осигурят леерни ограждения или обезопасителни линии на разстояние едно от друго не
по-повече от 35 mm вертикално и на височина най-малко на 1 m над товара. Освен това трябва да се
осигури възможно най-близо до централната линия на кораба спасително въже, за предпочитане телено
въже с опъващ винт. Опорните стълбове на всички леерни ограждения и обезопасителни линии трябва
да са разположени така, че да предотвратяват ненужно разклащане. Когато товарът е неравномерен,
върху него се поставя безопасна пътека за преминаване с широчина не по-малка от 600 mm, която е
ефективно закрепена под или във съседство със спасителния съд.
(9) Когато изискванията, предвидени в параграф 8, са неприложими, се използват алтернативи,
удовлетворяващи Администрацията.
Рулеви устройства
(10) Рулевите устройства трябва да бъдат ефективно защитени, т.е. да се избегне причиняване на щета
от товара и, доколкото е практически възможно, да са достъпни. Трябва да се гарантира възможността
за управление на кораба, дори и в случай на повреда на основните рулеви устройства.
Правило 45
Изчисляване на надводния борд
(1) Минималните летни надводни бордове за дървен товар ще се изчисляват в съответствие с Правило 27, параграфи 5, 6, 14, Правила 28, 29, 30, 31, 32, 37 и 38, освен когато Правило 37 е променено
чрез заместване на следните проценти за тези, посочени в Правило 37:
Таблица 45.1
Обща действителна дължина на надстройките
0
Процент за намаляване за
20
всички типове надстройки

0,1L

0,2L

0,3L

0,4L

0,5L

0,6L

0,7L

0,8L

0,9L

1,0L

31

42

53

64

70

76

82

88

94

100

Процентите за междинни дължини на надстройката се определят чрез линейна интерполация.
(2) Зимният надводен борд за дървен товар се получава, като към летния надводен борд за дървен
товар се прибави 1/36 част от лятното газене за дървен товар.
(3) Зимният надводен борд за дървен товар в Северния Атлантически океан е зимният надводен борд
в Северния Атлантически океан, предписан в Правило 40, параграф 6.
(4) Тропическият надводен борд за дървен товар се получава, като летният надводен борд за дървен
товар се намали с 1/48 част от лятното газене за дървен товар.
(5) Надводният борд за дървен товар в сладка вода се изчислява в съответствие с Правило 40, параграф 7, като се изхожда от летния надводен борд за дървен товар, или с Правило 40, параграф 8 въз основа
на лятното газене за дървен товар, измерено от върха на кила до летни надводни бордове за дървен товар.
(6) Надводни бордове за дървени товари могат да бъдат определени за кораби с намален надводен
борд тип „В“, в случай че надводните бордове за дървени товари са изчислени на базата на обикновен
надводен борд „В“.
(7) Зимната марка на товарната водолиния за дървен материал и/или Зимната марка на товарната водолиния за дървен материал за Северния Атлантически океан ще бъде поставена на същото ниво, както
при тип „В“ Зимна марка, когато изчислената Зимна марка на товарната водолиния за дървен материал
и/или Зимната марка на товарната водолиния за дървен материал за Северния Атлантически океан попадат в рамките на редуцирания тип „В“ Зимна марка“.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Зони, области и сезонни периоди
Правило 49
Сезонни тропически райони
2 Съществуващият текст на параграф 7, буква (b) се заменя със следния текст:
„(b) Районът, ограничен:
на север и на изток от южната граница на Тропическата зона;
на юг от паралел с ширина 24°S от източното крайбрежие на Австралия до 154°E, оттам от меридиана
на дължина 154°E до Тропика на Козирога и оттам от Тропика на Козирога до 150°W, оттам от меридиана на 150°W до ширина 20°S и оттам от паралела с ширина 20°S до точката, където той пресича южната
граница на тропическата зона; и
на запад от границите на района в рамките на Големия бариерен риф, включен в Тропическата зона,
и от източното крайбрежие на Австралия.
Сезонни периоди:
Тропичен: от 1 април до 30 ноември.
Летен: от 1 декември до 31 март.“
1856
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 61 и 70 от 2006 г.,
бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и
100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и
44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от
2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г.,
бр. 2 от 2016 г., бр. 13 и 80 от 2017 г., бр. 60
от 2018 г.)
§ 1. В чл. 4б се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „началника на митница
Столична“ се заменят с „директора на териториална дирекция Югозападна“.
2. В ал. 6 думите „Митница Столична“ и
„Началникът на митница Столична“ се заменят съответно с „Териториална дирекция
Югозападна“ и „Директорът на териториална
дирекция Югозападна“.
§ 2. В чл. 22, ал. 2 се създава изречение
второ: „При зареждането на плавателни и
възд у хоплавателни средства с енергийни
продукти се прилагат формалностите във
връзка с митническа декларация за износ
съгласно чл. 269, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и
на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване
на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 269
от 10 октомври 2013 г.).“
§ 3. В чл. 23а, ал. 3 се създават т. 4 – 6:
„4. декларация по образец съгласно приложение № 4з или друг документ, в който са
декларирани обстоятелствата, съдържащи се
в приложение № 4з, която се предоставя на
доставчика от корабопритежателя на плавателен съд, независимо дали е установен, или
не е установен на територията на страната, и
с която се декларират целите на плаването,
във връзка с изпълнението на критериите за
прилагане на правото за възстановяване на
акциз за енергийни продукти по чл. 26, ал. 2
от закона;
5. декларация по образец съгласно приложение № 4и или друг документ, в който са
дек ларирани обстоятелствата, съдържащи
се в приложение № 4и, която се предоставя
на доставчика от законен представител или
упълномощено лице на авиационен оператор,
независимо дали е установен, или не е установен на територията на страната, с която
се декларират целите на въздухоплаването,
във връзка с изпълнението на критериите за
прилагане на правото за възстановяване на
акциз за енергийни продукти по чл. 26, ал. 2
от закона;
6. митническа декларация, удостоверяваща напускането на енергийните продукти на
митническата територия на Съюза с тяхната
доставка на борда на плавателно или въздухоплавателното средство, в която лицето
доставчик е вписано като износител.“
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§ 4. В глава втора наименованието на
раздел Vб се изменя така: „Ред и начин за
осъществяване на дейности по обработка на
тютюневи листа и дейности с отпадъци от
тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12,
ал. 1, т. 2 от закона“.
§ 5. В глава втора, раздел Vб се създава
чл. 26п:
„Чл. 26п. (1) Лицата, които извършват дейност по обработка на тютюневи листа, които
не съдържат глицерин, декларират това обстоятелство пред компетентното митническо
учреждение по местонахождение на обекта.
(2) При промяна на декларираните обстоятелства лицата са длъжни да уведомят
директора на териториалната дирекция по
местонахождение на обекта в 7-дневен срок
от настъпването им.
(3) За удостоверяване истинността на декларираната информация митническите органи
могат да извършват проверки и да вземат
проби за лабораторен анализ.“
§ 6. В глава втора се създава раздел Vв с
чл. 26р:
„Раздел Vв
Специален ред на уведомяване на митническите органи за акцизни стоки с колекционерска стойност
Чл. 26р. (1) Уведомлението по чл. 45ж
от закона се подава на хартиен носител до
директора на териториалната дирекция по
местонахождение на обекта/помещението,
където ще се съхраняват акцизните стоки с
колекционерска стойност.
(2) Уведомлението по ал. 1 се подава от
лицето, което е придобило акцизните стоки
с колекционерска стойност, предварително,
но не по-късно от три дни от датата на придобиването им.
(3) Акцизните стоки с колекционерска
стойност, които ще бъдат предлагани за продажба в страната или ще бъдат съхранявани
в обекти или помещения, свързани със стопанска дейност, се въвеждат в данъчен склад
за поставяне на бандерол.
(4) Акцизните стоки по ал. 3 се съхраняват
в данъчния склад като стоки на вложител по
чл. 65, ал. 3, т. 2 от закона.
(5) Уведомлението по ал. 1 се подава по
образец съгласно приложение № 4к.“
§ 7. В чл. 37а, ал. 5 след думите „по чл. 57а,
ал. 1, т. 1 – 3б, 5 и 6 от закона“ се добавя „или
при промяна в обстоятелствата, отнасящи се
до добавяне на нов обект за осъществяване
на дейност“.
§ 8. Член 46а се отменя.
§ 9. В чл. 49а, ал. 3 думите „прилага и копие
от решението за прекратяване на съответния
лиценз за управление на данъчен склад“ се
заменят с „посочва номер и дата на решението за прекратяване на съответния лиценз за
управление на данъчен склад“.
§ 10. В чл. 53а се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „бракуват и“ се заличават.
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2. В ал.7 думите „бракуват и“ се заличават.
§ 11. В чл. 55к думите „количеството на
установените фири“ се заменят с „пореден
номер на уникалната референция на стоковия
запис – количество фира, изразено в мерната
единица в съответствие с приложение № 7у
или в съответствие с Таблица 11 – „Акцизен
продукт“ от Приложение II на Регламент
№ 684/2009 г. – изписано на български език
„Фира“, като в скоби се изписва „фира“ на
английски език или на официалния език на
държавата членка на изпращане“.
§ 12. В чл. 57, ал. 4 думите „код по КН 2710
19 71 до 2710 19 93 размерът на обезпечението
е 0 лева, с изключение на смазочни масла с
код по КН 2710 19 99“ се заменят с „код по
КН 2710 19 71 до 2710 19 93 и консистентни
смазки (греси), включени в код по КН 2710
19 99 размерът на обезпечението е 0 лева, с
изключение на други смазочни масла с код
по КН 2710 19 99“.
§ 13. В чл. 58б се правят следните допълнения:
1. В ал. 5 след думите „от 2710 19 71 до
2710 19 93“ се добавя „и консистентни смазки
(греси), включени в код по КН 2710 19 99“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) В случаите по ал. 5 директорът на териториалната дирекция или оправомощено от
него лице, в срока по чл. 76в, ал. 6 от закона,
уведомява писмено или по електронен път на
посочен от лицето електронен адрес за генерирания уникален идентификационен номер
за целите на подаване на електронен акцизен
данъчен документ и акцизна декларация.“
§ 14. В чл. 60, ал. 2 т. 4 се отменя.
§ 15. В чл. 66 ал. 2 се изменя така:
„(2) При промяна на регистрираната цена
тютюневите изделия, обозначени със стара
цена, могат да бъдат освобождавани за потребление в срок до 30 дни от влизането в сила на
новата регистрирана цена, като не се допуска
освобождаване за потребление на тютюневи
изделия, обозначени със стара регистрирана
цена, ако са освободени за потребление тютюневи изделия с регистрирана нова цена. При
промяна на регистрирана цена след изтичане
на 14-дневен срок от датата на влизане в сила
на новата регистрирана цена тютюневите
изделия, обозначени със стара цена:
1. не могат да бъдат въвеждани в данъчен
склад за складиране;
2. не могат да бъдат въвеждани в местата
за съхранение на произведените в данъчния
склад тютюневи изделия;
3. не могат да бъдат внасяни или получавани
на територията на страната от територията
на друга държава членка.“
§ 16. В чл. 66б, ал. 2, т. 9 думата „бандерола“ се заменя с „потребителската опаковка“.
§ 17. В чл. 66в, ал. 9, т. 11 думата „бандерола“ се заменя с „потребителската опаковка“.
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§ 18. В чл. 68 думите „чл. 53а, ал. 6 и 11“
и запетаята след тях се заличават.
§ 19. В чл. 69 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „7-дневен срок“ се заменят с „15-дневен срок“ и думите „облепени с
бандерол с изписана върху него стара цена“
се заменят със „с посочена върху потребителската опаковка стара цена“.
2. В ал. 2 думите „облепени с бандерол с
изписана върху него стара цена“ се заменят със
„с посочена върху потребителската опаковка
стара цена“ и думите „броят, видът и стойността на бандеролите“ се заменят с „броят,
видът на бандеролите и продажната цена,
посочена върху потребителската опаковка“.
§ 20. Член 70 се изменя така:
„Чл. 70. При промяна на регистрираните
цени на тютюневите изделия освободените
за потребление акцизни стоки, облепени с
бандерол и с изписана на потребителската
опаковка цена, се продават по цената върху
потребителската опаковка до изчерпване на
количествата.“
§ 21. В чл. 71 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Размерът на акциза за цигарите, дължим
в случаи на липси на бандероли, се определя
на база продажната цена по ал. 1, т. 1.
(4) Размерът на акциза за пури, пурети,
тютюн за пушене и нагреваемите тютюневи
изделия, дължим в случаи на липси на бандероли, се определя на база най-голямата вместимост на потребителска опаковка, посочена
в съответния приемно-предавателен протокол
за получаване на бандероли.“
§ 22. В чл. 76 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2, буква „м“ думите „а „1“ – собственост на вложител“ се заменят с „1“ – собственост на вложител, или „2“ – собственост
на лице по чл. 45ж от закона“;
б) в т. 3, буква „л“ думите „а „1“ – собственост на вложител“ се заменят с „1“ – собственост на вложител, или „2“ – собственост на
лице по чл. 45ж от закона“.
2. В ал. 3 се създават т. 18 и 19:
„18. 19 – въвеж дане на стока съгласно
чл. 45ж от закона;
19. 20 – въвеждане на стока съгласно чл. 53,
ал. 5 от закона.“
3. В ал. 5, т. 6 накрая се добавя „(за тютюневи изделия не се попълва при бракуване,
липси или когато бандеролите не са облепени
върху тютюневите изделия)“.
§ 23. В чл. 78 се създава ал. 7:
„(7) Лицензираните складодържатели, получили лиценз за управление на данъчен склад по
реда на раздел IIа от глава четвърта от закона,
са длъжни да установяват загубите от естествените фири на енергийни продукти в края
на всяко тримесечие, като ги документират с
документа по образец съгласно приложение
№ 23. Фирите се вписват в регистър „Дневник на складовата наличност“ на датата на
извършване на проверката (инвентаризация).“
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§ 24. В чл. 85а се правят следните допълнения:
1. В т. 1а накрая се поставя запетая и се
добавя „както и при изнасяне“.
2. Създава се т. 17б:
„17б. 402 – стоки, освободени за потребление съгласно чл. 45ж от закона;“.
3. Създава се т. 51а:
„51а. 73 – извеждане на стока съгласно
чл. 53, ал. 5 от закона;“.
4. Създава се т. 62а:
„62а. 951 – сделка между лица, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2 от закона като
търговци на електрическа енергия, и лица,
получили лиценз за търговия с електрическа
енергия по Закона за енергетиката;“.
§ 25. Създава се чл. 109б:
„Чл. 109б. Разпоредбите на чл. 109 не се
прилагат за ацетилен с код по КН 2901 29 00,
който е предназначен за използване, предлага
се за продажба или се използва само като
гориво за отопление, за който еквивалентното
гориво е втечнен нефтен газ (LPG).“
§ 26. В чл. 111б се създава ал. 5:
„(5) Декларациите по ал. 1 се съхраняват
от пощенските оператори в срока по чл. 38,
ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. След изтичане на срока за
съхранението им декларациите могат да се
унищожават.“
§ 27. В чл. 114, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 9 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да
може служебно да се събере информация,
чрез извършване на справка в средата за
междурегистров обмен“.
2. В т. 10 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да
може служебно да се събере информация“.
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§ 28. В приложение № 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В подразделението „Съгласно чл. 24а,
ал. 6 ЗАДС прилагам следните документи:“
се правят следните допълнения:
а) в т. 7 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да
може служебно да се събере информация,
чрез извършване на справка в средата за
междурегистров обмен“;
б) в т. 8 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на издаденото
разрешение и административният орган на
издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация“;
в) в т. 10 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и и административният/те
орган/и на издаването, въз основа на които
да може служебно да се събере информация“;
г) в т. 13 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на издаденото
разрешение и административният орган на
издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация“;
д) създава се т. 14:
„14. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници и/или акционерите за обстоятелствата
по чл. 24а, ал. 7 от закона.“;
е) след т. 14 се добавя:
„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни
на съответните документи, въз основа на които
да може служебно да се събере информация
по т. 7, 8, 10 и 13, в случаи на непредставяне
на копия от същите:“.
2. Думите „Подпис и печат“ се заменят с
„Име, подпис и печат“.
§ 29. Създава се приложение № 4з към
чл. 23а, ал. 3, т. 4:
„Приложение № 4з
към чл. 23а, ал. 3, т. 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
DECLARATION
Ние/We, ..........................................................................................................................................................................................,
(име на корабопритежателя/shipowner’s name – the company, that operates the ship on his own behalf regardless of
whether he is the owner of the ship or using it on other legal grounds)
................................................................................................................................................................................................,
(седалище, адрес на управление/registered seat, address)
................................................................................................................................................................................................,
(ЕИК (ако има такъв) на корабопритежателя/корабособственика
shipowner’s Unified Identification Code (if any))
................................................................................................................................................................................................
(име и регистрационен номер (ако има такъв) на плавателния съд/Name and registration number (if any) of the vessel)
Декларираме, че посоченият по-горе плавателен съд:
We declare that the above mentioned vessel:
1. е вписан в корабен регистър на държавата ........................................................................, под чието знаме плава;
is entered in а ship register of the State ......................................................................... under which flag she navigates
2. се използва за търговски цели, и по-специално:
are used for commercial purposes, in particular:
транспортиране на пътници срещу заплащане
да/не
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for carriage of passengers for consideration
yes/no
транспортиране на стоки срещу заплащане
да/не
for carriage of goods for consideration
yes/no
предоставяне на услуги срещу заплащане
да/не
supply of services for consideration
yes/no
3. се използва за нуждите на държавни органи
да/не
3. are performed for the purposes of public authorities.
yes/no
Настоящата декларация се предоставя във връзка с прилагането на правото на освобождаване от облагане с
акциз по чл. 24, ал.1, т. 1 от ЗАДС и на възстановяване на акциз по чл. 26, ал. 2 от ЗАДС.
The current declaration is presented in relation to the application of the right of exemption from excise duty according
to Article 24, para 1, p. 1 of the Excise Duties and Tax Warehouses Act and for refunding of excise duties according
to Article 26, para 2 of the Excise Duties and Tax Warehouses Act.
Долуподписаният ............................................................................................................... декларирам, че посочената в
този формуляр информация е вярна и точна.
Undersigned, ......................................................................................................................., I declare that the information
filled in this form is true and accurate.
Дата ................................................................ Длъжност .................................................................... подпис .........................
Date……………….............................................. Position …….............................................................. signature .........................“

§ 30. Създава се приложение № 4и към чл. 23а, ал. 3, т. 5:

„Приложение № 4и
към чл. 23а, ал. 3, т. 5
ДЕКЛАРАЦИЯ/DECLARATION
Аз (I), ....................................................................................................................................................................................................
(три имена), в качеството си на законен представител или упълномощено лице
(name, middle name, surname), in the capacity of legal representative or authorized person
на авиационен оператор: ...................................................................................................................................................................,
of the aviation operator: наименование/name
адрес (address) ....................................................................................................................................................................................,
ЕИК .....................................................................................................................................................................................................,
Unified Identification Code:
номер/дата на документ за авиационен оператор: .......................................................................................................................... ,
Number/date of the document for the aviation operator:......................................................................................................................
Декларирам, че посоченият по-горе авиационен оператор извършва полет/и за търговски цели, и по-специално:
I declare that the above mention aviation operator performs commercial flight/s, in particular:
1. транспортиране на пътници срещу заплащане
да/не
for carriage of passengers for consideration
yes/no
2. транспортиране на стоки срещу заплащане
да/не
for carriage of goods for consideration
yes/no
3. предоставяне на услуги срещу заплащанe
да/не
supply of services for consideration
yes/no
4. извършва полет/и за нуждите на държавни органи
да/не
performs flight/s for the purposes of public authorities.
yes/no
Настоящата декларация се предоставя във връзка с прилагането на правото на освобождаване от облагане с акциз по
чл. 24, ал. 1, т. 1 от ЗАДС и на възстановяване на акциз по чл. 26, ал. 2 от ЗАДС за ..........година.
The current declaration is presented in relation to the application of the right of exemption from excise duty according to Article
24, para 1, p.1 of the Excise Duties and Tax Warehouses Act and for refunding of excise duties according to article 26, para 2 of the
Excise Duties and Tax Warehouses Act for ….. year.
Във всички случаи, когато бъдат извършвани полети, извън посочените по-горе, се задължавам предварително да уведомя
писмено за това обстоятелство доставчика, за да бъде начислен акциз, съгласно действащото законодателство.
In all cases, when flights outside of the above mentioned are performed, I undertake to notify in advance the supplier in writing of
this circumstance in order to charge an excise duty in accordance with the applicable legislation.
Долуподписаният ........................................... декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.
Undersigned,…………………………………... declare that the information filled in this form is true and accurate. I am aware that
untrue information engages my liability under Art. 313 of the Penal Code.
Дата ................................................................ Длъжност .................................................................... подпис .........................
Date……………….............................................. Position …….............................................................. signature .........................“

§ 31. Създава се приложение № 4к към чл. 26р, ал. 5:
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Дата .............. г.
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„Приложение № 4к
към чл. 26р, ал. 5

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ .........................
УВЕДОМЛЕНИЕ
от лицата по чл. 45ж от Закона за акцизите и данъчните складове
............................................................................................................................................................................................... ,
представляван от ............................................................................................................................................................... ,
ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................................................................... ,
ЕИК ..................................................................................................................................................................................... ,
ИНДС ...................................................................................................................................................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава ………............... Област …...............…… Община …............. Населено място ….......... Пощенски код ….....
Улица ............................................................................................. Номер ........................................................................
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес .....................................................................................
Адрес за кореспонденция:
Държава ………............... Област …...............…… Община …............. Населено място ….......... Пощенски код ….....
Улица ............................................................................................. Номер ........................................................................
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес .....................................................................................
Лице за контакти: ……………….............................................................................................………………………………………………
Телефон .............................................. Мобилен .................................……… Факс ..........................................................
Е-mail ........................................................................... Уеб адрес .....................................................................................
Точен адрес на обекта или помещението, където ще се съхраняват акцизните стоки с колекционерска стойност: .......................................................................................................................................................................................
Данни за акцизните стоки:
1. ............................................................................................................................................................................................
(вид, марка, количество, вместимост и алкохолно съдържание, отличителни белези и/или фактори от значение за колекционерската стойност)
2. ............................................................................................................................................................................................
(име/наименование на лицето, от което са придобити акцизните стоки, и негов адрес за кореспонденция)
3. ............................................................................................................................................................................................
(начин на придобиване)
4. ............................................................................................................................................................................................
(номер и дата на фактура, в случай че акцизните стоки са придобити чрез покупка от лицето, подаващо
уведомлението)
5. ............................................................................................................................................................................................
(предназначение на акцизните стоки – за частна колекция или за колекция, предполагаща продажба на акцизните стоки)
6. ............................................................................................................................................................................................
Към уведомлението прилагам:
................................................................................................................................................................................................
(копие на фактурата по т. 4, сертификат или друг документ, удостоверяващ възможната колекционерска
стойност на акцизните стоки)
......................................
(име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните
актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на
установените със закон функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: София, ул. Г. С. Раковски 47.“

§ 32. В приложение № 5 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В подразделението „Съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1 ЗА ДС предоставям
следната информация:“ т. 8 се отменя.
2. В подразделението „Съгласно чл. 48, ал. 2
от закона прилагам следните документи:“:
а) в т. 5 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на издаденото
разрешение и административният орган на
издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация“;

б) в т. 6 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да
може служебно да се събере информация,
чрез извършване на справка в средата за
междурегистров обмен“;
в) точка 12 се отменя;
г) създават се т. 19 – 21:
„19. копие от разрешението за въвеждане
в редовна експлоатация на обекта или посочване на индивидуализиращите данни на
издаденото разрешение и административният
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орган на издаване, въз основа на които да
може служебно да се събере информация;
20. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници и/или акционерите за обстоятелствата
по чл. 47, ал. 3 от закона;
21. документ, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов
алкохол, дестилати и спиртни напитки са
придобити:
а) от лице, регистрирано по Закона за
виното и спиртните напитки, или
б) след проведена публична продан, или
в) от лице, което е извършвало дейност с
дестилационните съоръжения като лицензиран
складодържател, или регистрирано лице по
чл. 57, ал. 1 от закона.“;
д) след т. 21 се добавя:
„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни
на съответните документи, въз основа на които
да може служебно да се събере информация
по т. 5, 6 и 19, в случаи на непредставяне на
копия от същите:“.
3. Навсякъде думите „Подпис и печат“ се
заменят с „Име, подпис и печат“.
§ 33. В приложение № 5а се правят следните изменения и допълнения:
1. В подразделението „На основание чл. 52,
ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните
складове (ЗАДС) Ви уведомявам за промени
в обстоятелствата, при които е издаден Лиценз за управление на данъчен склад № ........
/ .........г., както следва:“ т. 8 се отменя.
2. В подразделението „Съгласно чл. 48, ал. 2
от закона прилагам следните документи:“:
а) в т. 5 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на издаденото
разрешение и административният орган на
издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация“;
б) в т. 6 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да
може служебно да се събере информация,
чрез извършване на справка в средата за
междурегистров обмен“;
в) точка 12 се отменя;
г) създават се т. 20 – 22:
„20. копие от разрешението за въвеждане
в редовна експлоатация на обекта или посочване на индивидуализиращите данни на
издаденото разрешение и административният
орган на издаване, въз основа на които да
може служебно да се събере информация;
21. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници и/или акционерите за обстоятелствата
по чл. 47, ал. 3 от закона;
22. документ, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов
алкохол, дестилати и спиртни напитки са
придобити:
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а) от лице, регистрирано по Закона за
виното и спиртните напитки, или
б) след проведена публична продан, или
в) от лице, което е извършвало дейност с
дестилационните съоръжения като лицензиран
складодържател, или регистрирано лице по
чл. 57, ал. 1 от закона.“;
д) след т. 22 се добавя:
„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни
на съответните документи, въз основа на които
да може служебно да се събере информация
по т. 5, 6 и 20, в случаи на непредставяне на
копия от същите:“.
3. Навсякъде думите „Подпис и печат“ се
заменят с „Име, подпис и печат“.
§ 34. В приложение № 5б думите „Подпис
и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“.
§ 35. В приложение № 5г думите „Подпис
и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“.
§ 36. В приложение № 6 се правят следните
допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на издадения
документ и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно
да се събере информация“;
2. В т. 3 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на издаденото
разрешение и административният орган на
издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация“.
3. Създава се т. 7:
„7. документ, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов
алкохол, дестилати и спиртни напитки са
придобити:
а) от лице, регистрирано по Закона за
виното и спиртните напитки, или
б) след проведена публична продан, или
в) от лице, което е извършвало дейност с
дестилационните съоръжения като лицензиран
складодържател, или регистрирано лице по
чл. 57, ал. 1.“
4. След т. 7 се добавя:
„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни
на съответните документи, въз основа на които
да може служебно да се събере информация
по т. 2 и 3, в случаи на непредставяне на
копия от същите:“.
§ 37. В приложение № 6а думите „Подпис
и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“.
§ 38. В приложение № 7a, в подразделението „Съгласно чл. 57б, ал. 6 ЗАДС прилагам
следните документи:“ се правят следните
допълнения:
1. В т. 6 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на издадения
документ и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно
да се събере информация“.
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2. Създава се т. 10:
„10. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници и/или акционерите за обстоятелствата
по чл. 57б, ал. 6, т. 10 от закона.“
3. След т. 10 се добавя:
„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите
данни на съответните документи, въз основа
на които да може служебно да се събере информация по т. 6, в случаи на непредставяне
на копия от същите:“.
§ 39. В приложение № 7б думите „Точно
местонахождение на обекта или мрежата, от
която на територията на компетентното митническо учреждение се извършват продажби
на акцизните стоки от лицата по чл. 57б от
закона“ се заменят с „Точно местонахождение
на обекта или мрежата, от който/която се
извършват продажби на акцизните стоки от
лицата по чл. 57б от закона“ и думите „(само за
лицата по чл. 57б, ал. 2 ЗАДС)“ се заличават.
§ 40. В приложение № 7в, в подразделението „Прилагам следните документи съгласно
чл. 57б, ал. 6 ЗА ДС:“ се правят следните
допълнения:
1. В т. 6 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на издадения
документ и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно
да се събере информация“.
2. След т. 10 се добавя:
„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите
данни на съответните документи, въз основа
на които да може служебно да се събере информация по т. 6, в случаи на непредставяне
на копия от същите:“.
§ 41. В приложение № 7г се правят следните
изменения и допълнения:
1. В подразделението „На основание чл. 57в,
ал. 1 ЗАДС моля да бъда регистриран като
регистриран получател. Предоставям Ви следната информация:“ т. 4 се отменя.
2. В подразделението „Прилагам следните
документи:“:
а) в т. 1 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на издадения
документ и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно
да се събере информация“;
б) в т. 2 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да
може служебно да се събере информация,
чрез извършване на справка в средата за
междурегистров обмен“;
в) точка 8 се отменя;
г) след т. 11 се добавя:
„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни
на съответните документи, въз основа на които
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да може служебно да се събере информация
по т. 1 и 2, в случаи на непредставяне на
копия от същите:“.
§ 42. В приложение № 7е се правят следните изменения и допълнения:
1. В подразделението „На основание чл. 57д,
ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните
складове (ЗАДС) Ви уведомявам за промени в обстоятелствата, при които е издадено
Удостоверение за регистрация на регистриран
получател № ............, както следва:“ т. 4 се
отменя.
2. В подразделението „Прилагам следните
документи:“:
а) в т. 1 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на издадения
документ и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно
да се събере информация“;
б) в т. 2 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да
може служебно да се събере информация,
чрез извършване на справка в средата за
междурегистров обмен“;
в) точка 8 се отменя;
г) след т. 12 се добавя:
„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни
на съответните документи, въз основа на които
да може служебно да се събере информация
по т. 1 и 2, в случаи на непредставяне на
копия от същите:“.
§ 43. В приложение № 7ж се правят следните изменения и допълнения:
1. В подразделението „Моля да ми бъде
разрешено да получа еднократно определено
количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, като Ви предоставям
следната информация:“ т. 4 се отменя.
2. В подразделението „Прилагам следните
документи съгласно чл. 58а, ал. 1 от Закона
за акцизите и данъчните складове (ЗАДС):“
думите „съгласно чл. 58а, ал. 1“ се заменят със
„съгласно чл. 58а, ал. 2“ и се правят следните
изменения и допълнения:
а) в т. 1 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на издадения
документ и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно
да се събере информация“;
б) в т. 2 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да
може служебно да се събере информация,
чрез извършване на справка в средата за
междурегистров обмен“;
в) точка 9 се отменя;
г) след т. 12 се добавя:
„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни
на съответните документи, въз основа на които
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да може служебно да се събере информация
по т. 1 и 2, в случаи на непредставяне на
копия от същите:“.
§ 44. В приложение № 7и се правят следните изменения:
1. В подразделението „Съгласно изискванията на чл. 58г, ал. 1 от Закона за акцизите
и данъчните складове (ЗАДС) предоставям
следната информация:“ т. 5 се отменя.
2. В подразделението „Прилагам съгласно
чл. 58г, ал. 2 следните документи:“ т. 6 се
отменя.
3. Думите „Подпис и печат“ се заменят с
„Име, подпис и печат“.
§ 45. В приложение № 7л се правят следните изменения:
1. В под ра зде лен ие т о „На о снова н ие
чл. 58ж, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗА ДС) Ви уведомявам
за промени в обстоятелствата, при които е
издадено Удостоверение за регистрация на
регистриран изпращач № ............, както следва:“ т. 5 се отменя.
2. В подразделението „Съгласно чл. 58г,
ал. 2 от закона прилагам следните документи:“ т. 6 се отменя.
3. Думите „Подпис и печат“ се заменят с
„Име, подпис и печат“.
§ 46. В приложение № 7п се правят следните изменения и допълнения:
1. В подразделението „На основание чл. 66,
ал. 5 от Закона за акцизите и данъчните
складове (ЗАДС) във връзка с чл. 49а, ал. 1
от Правилника за прилагане на Закона за
акцизите и данъчните складове (ППЗАДС)
Ви уведомявам за необходимостта от съхранение/дообработка на акцизни стоки с
начислен/заплатен акциз в данъчен склад с
идентификационен номер ................................,
като Ви представям следната информация:“
се създава т. 7:
„7. номер и дата решението за прекратяване на Лиценз № ... за управление на данъчен
склад, в случай че не е приложено копие на
решението.“
2. В подразделението „Прилагам следните
документи:“ т. 3 се отменя.
§ 47. В приложение № 7у в таблицата накрая се създава нов ред:
„

Е018 Е litre Енергийни продукти с кодове по КН
3824 99 55, 3824 99 80 и 3824 99 85
“

§ 48. В приложение № 10 след думите „Обща
сума на акциза:“ в скоби се добавя „(попълва
се само за алкохолните напитки)“, а думите
„Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14
и 15 се попълват за тютюневи изделия“ се
заменят с „Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 14 се
попълват за тютюневи изделия.
В случаите, когато искането се подава
от вносител на цигари, се попълват всички
колони.“
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§ 49. В приложение № 11 след думите
„Обща сума на акциза:“ в скоби се добавя
„(попълва се само за алкохолните напитки)“,
а накрая се добавя:
„Забележка:
1. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15,
16, 17 и 18 се попълват за алкохол и алкохолни напитки.
2. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 и
17 се попълват за тютюневи изделия.
3. В случаите, когато приемно-предавателният протокол се съставя във връзка с
подадено искане от вносител на цигари, се
попълват всички колони.“
§ 50. В приложение № 11а накрая се добавя:
„Забележка:
I. Случаите, когато описът се подава за
връщане на бандероли, които не са облепвани
върху акцизни стоки.
1. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 и 19 се попълват за алкохол и
алкохолни напитки.
2. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17 и 19
се попълват за тютюневи изделия.
II. Случаите, когато описът се подава за
бандероли, които ще се бракуват.
1. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 и 19 се попълват за алкохол и
алкохолни напитки.
2. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17 и 19
се попълват за тютюневи изделия.
III. В случаите по т. I и II, когато описът
се подава от вносител на цигари, се попълват
всички колони.“
§ 51. В приложение № 12 след думите
„Обща сума на акциза:“ в скоби се добавя
„(попълва се само за алкохолните напитки)“,
а накрая се добавя:
„Забележка:
1. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 и 19 се попълват за алкохол и
алкохолни напитки.
2. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, и 17 се
попълват за тютюневи изделия.
3. В случаите, когато констативният протокол се съставя във връзка с връщани бандероли от вносител на цигари, се попълват
всички колони.“
§ 52. В приложение № 12а накрая се добавя:
„Забележка:
1. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 и 19 се попълват за алкохол и
алкохолни напитки.
2. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 и 17 се
попълват за тютюневи изделия.
3. В случаите, когато протоколът за бракуване се съставя във връзка с бракуване на
бандероли от вносител на цигари, се попълват
всички колони.“
§ 53. В приложение № 12в, в указанията за
попълване думите „За тютюневи изделия се
попълват задължително колони: 1, 2, 3, 4, 5,
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6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17“ се заменят
със: „За тютюневи изделия в т. 1, 2, 4, 5, 9 и
10 не се попълват колони 4, 9, 10, 11, 12 и 14.
За цигарите в т. 8 не се попълва колона 4.
Вносителите на цигари попълват всички
колони.“
§ 54. В приложение № 14, в т. 2.4а от обяснителните бележки накрая се добавя „или
кубичен метър“.
§ 55. В приложение № 17аб, в таблицата
се правят следните изменения:
1. В колона втора на първия ред думите
„2018 г.“ се заменят с „2019 г.“.
2. Числата „2710 12 51“ и „2710 12 59“ се
заменя с числото „2710 12 50“.
3. За код по КН 3826 00 90 числото за код
на АП „E910“ се заменя с числото „E920“.
4. За кодове по КН 3824 99 55, 3824 99 80
и 3824 99 85 числото за код на АП „E920“ се
заменя с числото „E018“.
5. Да се добави към кодове по КН 3824
99 92*, 3824 99 93**, 3824 99 96*** числото
„3824 99 86“.
§ 56. В приложение № 17в се правят следните допълнения:
1. В т. 5 и 6 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на
издадения документ и административният
орган на издаване, въз основа на които да
може служебно да се събере информация“.
2. След т. 9 се добавя:
„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни
на съответните документи, въз основа на които
да може служебно да се събере информация
по т. 5 и 6, в случаи на непредставяне на
копия от същите:“.
§ 57. В приложение № 19а се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да
може служебно да се събере информация,
чрез извършване на справка в средата за
междурегистров обмен“.
2. В т. 7 накрая се добавя „или посочване на
индивидуализиращите данни на съответния/
те документ/и, въз основа на които да може
служебно да се събере информация“.
3. След т. 10 се добавя:
„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни
на съответните документи, въз основа на които
да може служебно да се събере информация
по т. 6 и 7, в случаи на непредставяне на
копия от същите:“.
4. Думите „Подпис и печат“ се заменят с
„Име, подпис и печат“.
§ 58. В приложение № 19в се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да
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може служебно да се събере информация,
чрез извършване на справка в средата за
междурегистров обмен“.
2. В т. 7 накрая се добавя „или посочване на
индивидуализиращите данни на съответния/
те документ/и, въз основа на които да може
служебно да се събере информация“.
3. В т. 11 накрая се добавя „или посочване
на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да
може служебно да се събере информация“.
4. След т. 12 се добавя:
„Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни
на съответните документи, въз основа на които
да може служебно да се събере информация
по т. 6, 7 и 11, в случаи на непредставяне на
копия от същите:“.
5. Думите „Подпис и печат“ се заменят с
„Име, подпис и печат“.
§ 59. Навсякъде в правилника ду мите
„началника на компетентното митническо
учреждение“, „началникът на митницата“,
„началника на митницата“, „началникът на
компетентната митница“, „началника на компетентната митница“, „началникът на съответната митница“, „началника на съответната
митница“, „митница“ и „митницата“, „компетентната митница“, „териториално митническо
управление“ и „ТМУ“ се заменят съответно с
„директора на компетентната териториална
дирекция“, „директорът на териториалната
дирекция“, „директора на териториалната
дирекция“, „директорът на компетентната
т ери т ориа л на д и рек ц и я“, „ д и рек т ора на
ком пе т ен т ната т ери т ориа л на д и рек ц и я“,
„директорът на съответната териториална
дирекция“, „директора на съответната териториална дирекция“, „териториална дирекция“,
„териториалната дирекция“, „териториално
управление“ и „ТУ“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 60. Получените бандероли с изписана
върху тях продажна цена, които са заявени до
19 април 2019 г., се отчитат по реда, определен
до влизането в сила на този правилник, като
в случаите на липси на бандероли с изписана
върху тях продажна цена:
1. за цигарите – пропорционалният акциз
се изчислява по цената, изписана върху съответния бандерол;
2. за останалите тютюневи изделия – акцизът се изчислява в зависимост от опаковката,
за която са получени бандеролите.
§ 61. Параграфи 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
§ 22, т. 3, § 48, 49, 50, 51, 52 и 53 влизат в сила
от 20 май 2019 г., § 10 и 18 влизат в сила от
1 юли 2019 г., а § 47, 54 и 55 влизат в сила от
1 януари 2020 г.
Министър:
Владислав Горанов
2042
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 47 от 2010 г. за организацията, дейността
и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти
(обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 3
и 44 от 2011 г. и бр. 73 от 2013 г.)
§ 1. В заглавието на наредбата думите
„националните и републиканските консултанти“ се заменят с „експертните съвети и
на републиканските консултанти в системата
на здравеопазването“.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се уреж дат:
1. организацията по определяне на експертни съвети и републикански консултанти
в системата на здравеопазването;
2. дейността, контролът върху нея, правата
и задълженията на експертните съвети и на
републиканските консултанти в системата
на здравеопазването;
3. условията и редът за финансиране на
дей нос т и т е, извърш ва н и о т експер т н и т е
съвети и републиканските консултанти в
системата на здравеопазването.“
§ 3. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Експертните съвети осъществяват експертно-съвещателни и организационно-методични функции при провеж дане на
държавната здравна политика от министъра
на здравеопазването, включително по въпроси, свързани с организацията, качеството и
оценката на отделните медицински дейности,
на медицинската прак тика и ресу рсното
осигуряване на системата на здравеопазване.
(2) Експер т н и т е с ъв е т и и зв ърш ват и
други дейности, когато това е посочено в
нормативен акт.
(3) При осъществяване на дейността си
експертните съвети дават консултации и
с та нови ща, въ з ложен и о т м и н ис т ъра на
здравеопазването, по въпроси в областите
по ал. 1.
(4) Министърът на здравеопазването може
да възлож и на заместник-минист рите на
здравеопазването да изискват консултации
и становища от експертните съвети.
(5) Консултациите и становищата служат
на министъра на здравеопазването за вземане
на решения в областта на здравеопазването
и нямат задължителен характер.“
§ 4. В чл. 4 думите „За национални и“ се
заменят с „В състава на експертните съвети,
както и за“.
§ 5. В чл. 5, ал. 1 думите „Националните
и“ се заличават.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 и 2 думите „националните и
републиканските“ се заменят с „експертните
съвети и на републиканските“.
2. В а л. 3 д у мата „оди т“ се замен я с
„надзор“.
§ 7. Наименованието на глава втора се
изменя така:
„ Г л а в а

в т о р а

Експертни съвети“.
§ 8. Наименованието на глава втора, раздел
I се изменя така:
„Раздел I
Определяне на експертните съвети“.
§ 9. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Министърът на здравеопазването утвърждава със заповед експертни
съвети по медицински специалности и/или
отделни медицински дейности.
(2) Експертните съвети се състоят от 3
до 7 медицински специалисти в съответните
области на медицината и/или в системата на
здравеопазването, които имат професионален
опит по специалността или по съответната
медицинска дейност.
(3) По своя преценка при определяне на
състава на експертните съвети минист ърът на здравеопазването може да поиска
предложения от лечебни заведения, висши
училища или други организации.
(4) За всеки експертен съвет министърът
на здравеопазването определя главен координатор, който е член на съвета.
(5) Гла вн и я т коорд и нат ор орга н изи ра
работата на съответния съвет и отговаря за
предоставянето на консултациите и становищата на министъра на здравеопазването,
след като ги съгласува с всички членове на
експертния съвет.“
§ 10. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Заповедта за експертните съвети
задължително съдържа:
1. наименованието на експертния съвет с
посочване на медицинската специалност и/
или отделната медицинска дейност, по която
ще предоставя консултации и становища;
2. имената на членовете на експертните
съвети;
3. главния координатор на всеки експертен съвет;
4. медицинската специалност и/или отделна медицинска дейност, която всеки член
на експертния съвет упражнява;
5. адрес/адреси за връзка и кореспонденция с всеки член на експертния съвет,
включително и електронен адрес.
(2) Ч ленове т е на експер т н и т е с ъве т и
предоставят и телефон за спешна връзка
за нуждите на членовете на политическия
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кабинет на министъра на здравеопазването,
който не се оповестява.“
§ 11. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Списъкът на експертните съвети, съдържащ информацията по чл. 8, ал. 1,
т. 1 – 4, се публикува на интернет страницата
на Министерството на здравеопазването в
срок до 3 работни дни от издаване на заповедта по чл. 7, ал. 1.
(2) По своя преценка министърът на здравеопазването може със заповед да изменя
и допълва състава на експертните съвети.
Всички промени в състава на експертните
съвети се публикуват на интернет страницата на Министерството на здравеопазването в срок до 3 работни дни от издаване
на заповедта.“
§ 12. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Член на експертен съвет може да
бъде освободен от състав на съвета:
1. по негово писмено искане;
2. при неучастие във взимане на три последователни решения на експертния съвет
без обективни причини за това;
3. при виновно непредставяне или забавено
представяне на становище/консултация по
три последователни искания от страна на
Министерството на здравеопазването;
4. при непредставяне на мотиви по чл. 11а,
ал. 2 на три последователни решения;
5. при констатирано нарушение на забраната по чл. 14а;
6. при констатирано нарушение при изпълнението на заеманата от лицето длъжност и/
или упражняване на съответната медицинска
специалност или медицинска дейност;
7. при лишаване от правото му да упражнява професията си;
8. при лишаване от свобода;
9. по други обективни причини, водещи
до невъзможност да изпълнява задълженията
си като член на експертния съвет;
10. по решение на министъра на здравеопазването извън случаите по т. 1 – 9.“
§ 13. В наименованието на глава втора,
раздел II думите „националните консултанти“ се заменят с „експертните съвети“.
§ 14. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите
„Националните консултанти“ се заменят с
„Експертните съвети“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „Националните консултанти“ се заменят с „Членовете
на експертните съвети“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. оказват методична помощ на лечебните
заведения и на контролните органи в системата на здравеопазването при въвеж дането,
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изпълнението и контрола на медицинските
стандарти по чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;“
в) точка 6 се отменя.
3. В ал. 3 думите „националните консултанти“ се заменят с „членовете на експертните съвети“, а думата „одит“ – с „надзор“.
4. В ал. 4 думите „Националните консултанти“ и „национа лен консултант“ се
заменят съответно с „Експертните съвети“
и „експертен съвет“.
5. А линея 5 се отменя.
§ 15. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) Експерт ни те съвет и взимат решени я с мнозинст во не по -ма лко
от половината от своя състав, като могат
да провеждат и неприсъствени заседания,
включително да разменят кореспонденция
и мнения по електронна поща.
(2) При наличие на различни мнения всеки член на експертния съвет излага своето
мнение и мотиви към него.
(3) Консултациите и становищата се предоставят в срок, определен от министъра
на здравеопазването, а в случаите по чл. 2,
ал. 4 – от съответния заместник-министър
на здравеопазването.
(4) Консултациите и становищата се изискват и предоставят чрез главния координатор
на съответния експертен съвет.“
§ 16. В чл. 12 и 13 думите „Националните
консултанти“ се замен ят с „Експертните
съвети“.
§ 17. В чл. 14 думите „националните консултанти“ се заменят с „експертните съвети“.
§ 18. В чл. 14а думите „национални консултанти“ се заменят с „членове на експертните съвети“.
§ 19. В ч л. 15 д у м и т е „на ц иона л н и я т
консултант е длъжен да представи“ се заменят с „експертните съвети са длъжни да
представят“.
§ 20. Наименованието на глава втора,
раздел III се изменя така:
„Раздел III
Финансиране на експертните съвети“.
§ 21. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „националния консултант“ се заменят с „членовете на експертните
съвети“.
3. В ал. 3 думите „националния консултант“
се заменят със „съответния експертен съвет“.
§ 22. В чл. 17, ал. 1 думите „националните консултанти“ се заменят с „експертните
съвети“.
§ 23. В чл. 20 думите „центрове по здраве
опазване“ се заменят със „здравни инспекции“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. До определяне на експертни съвети
от министъра на здравеопазването националните консултанти продължават да осъществяват дейността си по досегашния ред,
но не по-късно от 31 март 2019 г.
§ 25. В Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на
местните паразитози (обн., ДВ, бр. 40 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2017 г.), в чл. 3,
в текста преди т. 1 думите „националния
консултант по паразитология“ се заменят
с „експертния съвет по паразитология, създаден съгласно чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона
за здравето“.
§ 26. В Наредба № 11 от 2018 г. за здравни
норми и изисквания при работа в среда на
йонизиращи лъчения (ДВ, бр. 91 от 2018 г.), в
чл. 7, ал. 2 думите „национални консултанти“
се заменят с „членове на експертни съвети
по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето“.
§ 27. В Наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на
български граждани в чужбина по чл. 82,
ал. 1, т. 8 от Закона за здравето (обн., ДВ,
бр. 1 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2012 г.,
бр. 15 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 29 от
2018 г.; изм. с Решение № 13701 на ВАС
на РБ от 13.11.2017 г. – бр. 36 от 2018 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 3 думите „националният
консултант по трансплантология“ се заменят
с „член на експертния съвет по трансплантология, създаден съгласно чл. 6а, ал. 1, т. 1
от Закона за здравето“.
2. В чл. 16, ал. 3 думите „национални
консултанти“ се заменят с „членове на експертния съвет по трансплантология, създаден съгласно чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за
здравето“.
§ 28. В Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за
употреба в Република България лекарствени
продукти, както и за условията и реда за
включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по
чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина (обн., ДВ,
бр. 95 от 2011 г.; доп., бр. 24 от 2013 г.), в
чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „националния консултант
по профила на заболяването“ се заменят с
„експертния съвет по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от
Закона за здравето по съответната медицинска специалност или отделна медицинска
дейност“.
2. В ал. 3 думите „Националният консултант“ се заменят с „Експертният съвет
по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

§ 29. В Наредба № 2 от 2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата
при медицинско облъчване (обн., ДВ, бр. 13
от 2018 г.; изм. с Определение № 10565 от
16.08.2018 г. на ВАС на РБ – бр. 70 от 2018 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 4 думите „националните
консул тан т и“ се замен я т с „експерт ни те
съвети по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за
здравето“.
2. В чл. 48, ал. 6 думите „националните
консул тан т и“ се замен я т с „експерт ни те
съвети по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за
здравето“.
§ 30. В Наредба № 17 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика,
профилактика и контрол на внасяните паразитни болести (обн., ДВ, бр. 71 от 2008 г.;
попр., бр. 72 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 88
от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3 думите „националния консултант
по паразитология“ се заменят с „експертния
съвет по паразитология, създаден съгласно
чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето“.
2. В чл. 4, текстът преди т. 1 се изменя
така:
„Чл. 4. Експертният съвет по паразитология, създаден съгласно чл. 6а, ал. 1, т. 1
от Закона за здравето:“.
§ 31. В Наредба № 16 от 2014 г. за условията и реда за регистриране на редките
заболявания и за експертните центрове и
референтните мрежи за редки заболявания
(ДВ, бр. 67 от 2014 г.) се правят следните
изменения:
1. В ч л. 3, а л. 2 д у м и т е „на ц иона л ни
конс ул т а н т и“ с е за мен я т с „ч ленове на
експертни съвети по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от
Закона за здравето“.
2. В чл. 11:
а) в ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. експертни съвети по чл. 6а, ал. 1, т. 1
от Закона за здравето;“
б) в ал. 4 думите „национален консултант“
се заменят с „експертен съвет по чл. 6а,
ал. 1, т. 1 от Закона за здравето“.
3. В чл. 12, ал. 3 ду мите „национален
консултант“ се заменят с „експертен съвет
по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето“.
4. В чл. 15, ал. 2 думите „национални
консултанти“ се заменят с „експертни съвети
по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето“.
5. В чл. 27, а л. 4 ду мите „национа лен
консултант“ се заменят с „експертен съвет
по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето“.
§ 32. Параграф 6, т. 2 и § 14, т. 3 относно
думите „а думата „одит“ – с „надзор“ влизат
в сила от 1 април 2019 г.
Министър:
Кирил Ананиев
2119
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 13
от 8 февруари 2019 г.

за придобиване на квалификация по професията „Техник-технолог в дървообработването“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
543010 „Техник-технолог в дървообработването“ от област на образование „Производство
и преработка“ и професионално направление
543 „Производствени технологии – дървесина,
хартия, пластмаси и стъкло“ съгласно Списъка
на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по
професията 543010 „Техник-технолог в дървообработването“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалностите
5430101 „Мебелно производство“, 5430104
„Реставрация на стилни мебели и дограма“,
5430106 „Тапицерство и декораторство“, 5430107
„Производство на врати и прозорци“, 5430109
„Дърворезни и амбалажни производства“,
5430110 „Производство на плочи и слоиста
дървесина“ и 5430111 „Производство на строителни изделия и дървесина“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професият а
543010 „Техник-технолог в дървообработването“ включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които
гарантират на обучаемия възможността за
упражняване на професията след завършване
на обучението.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2019/2020 година за
учениците, които от тази година започват
обучението си за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение за
придобиване на професионална квалификация
по професията в системата на училищното образование до учебната 2018/2019 година включително, се обучават и завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 25 от 2005 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Техник-технолог в дървообработването“ (ДВ,
бр. 10 от 2006 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Техниктехнолог в дървообработването“
Професионално направление:
543

Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

Професия:
543010

Техник-технолог в дървообработването

Специалности:

Степен
на профе- Ниво Ниво
сионална
по
по
квалифи- НКР ЕКР
кация

5430101 Мебелно производство

Трета

4

4

5430104 Реставрация на
стилни мебели
и дограма

Трета

4

4

5430106 Тапицерство и
декораторство

Трета

4

4

5430107 Производство
на врати и прозорци

Трета

4

4

5430109 Д ъ р в о р е з н и
и амба ла ж ни
производства

Трета

4

4
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5430110 Производство
на плочи и слоиста дървесина

Трета

4

4

5430111 Производство
на строителни
изделия от дървесина

Трета

4

4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация (СПК) съгласно
Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техниктехнолог в дървообработването“ от Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение (СППОО) по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката
със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; посл.
изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.)
изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
за ученици – завършено основно образование;
за лица, навършили 16 години – придобито
право за явяване на държавни зрелостни изпити
или придобито средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на трета СПК
е придобита втора СПК по професия от област
на образование 54 „Производство и преработка“.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Техник-технолог в дървообработването“ или
по част от нея чрез валидиране на придобити с
неформално или информално учене резултати от
ученето се осъществява съгласно Наредба № 2
от 2014 г. за условията и реда за валидиране на
професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и
науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Тех ник-тех нолог ът в дървообработ ването
извършва трудови дейности, свързани с производството на мебели, реставрацията на стилни
мебели и дограма, тапицерството и декораторството, производството на врати и прозорци, дърворезни и амбалажни производства, производство
на плочи и слоеста дървесина, производство на
строителни изделия от дървесина.
В професионалната си дейност техник-тех
нологът в дървообработването работи с конструктивна документация на мебелни изделия;
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съблюдава правилата за чертане, конструиране
и проектиране на видове мебели и интериор за
жилищни, обществени сгради и офиси.
В процеса на работа техник-технологът в
дървообработването подбира и обработва дървесина и дървесни материали с универсални и
специализирани дървообработващи машини;
настройва за работа и поддържа инструменти,
машини и съоръжения; произвежда изделия от
дървесина, дървесни и спомагателни материали;
извършва монтаж, ремонт или реставрация на
същите, като контролира качеството във всеки
етап от производството; конструира и проектира
изделия от дървесина и дървесни материали, умее
да съставя и разчита технологична документация на изделия. Той съставя спецификации на
детайли, агрегати, мебелни изделия и изчислява
разходните норми за основните и спомагателните
материали за реставриране на стилни мебели
и дограма.
Техник-технологът в дървообработването е
способен да прилага нормативната уредба за
създаване на малко или средно предприятие,
както и да планира, организира и контролира
дейността му.
Тех ник-тех нолог ът в дървообработването
може да работи в производствени помещения с
дървообработващи машини, на работни места за
ръчни и спомагателни операции, в складове за
материали и готова продукция, в дизайнерски
бюра, в сушилни стопанства и др. Той отговаря
за качеството на своята работа, на работата
на други работници, както и за качеството на
произведената продукция.
В своята професионална дейност техник-технологът в дървообработването използва следните
предмети и средства на труда:
· с уровини, основни и спомагателни материали, обков: масивна дървесина – иглолистна, широколистна, тропическа; дървесни
материали – плочи от дървесни частици,
плочи от дървесни влакна, фурнир, слоиста
дървесина, шперплат; спомагателни материали – шкурки, лепила, лакове, бои, байцове,
обков, опаковъчни материали;
· с редства за защита, модифициране и консервиране на дървесината: антисептици,
антипирени, масла, смоли, бои, патина,
байцове, лакове, консерванти и др.;
· р ъчни инструменти и приспособления;
· у ниверсални и специализирани дървообработващи машини, режещи инструменти,
съоръжения, инсталации;
· с редства за вътрешнозаводски транспорт,
опаковъчна техника, контролно-измервателни уреди, компютър;
· т ехническа документация (чертежи, спецификации, разходни норми, инструкции,
схеми);
· р аботно облекло, лични и колективни предпазни средства.
В процеса на работа техник-технологът в
дървообработването използва специализирани
софтуерни програми за проектиране и конструиране на мебели.
Работната среда в предприятията за дървообработване и производство на мебели се характеризира със завишени нива на шум, прах,
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химически вещества, които надхвърлят пределно
допустимите норми. Тези условия на труд налагат техник-технологът в дървообработването
задължително да използва защитно работно облекло, маски за лице, ръкавици, очила, защитни
приспособления за предпазване от шум и др.
Работното време на техник-технолога в дървообработването е с нормална продължителност,
като за производства, които се характеризират
със завишени количества на химически вещества
(формалдехид и кисели втвърдители в лепилата,
ацетон, бутанол, толуол, бутилацетат, етилацетат,
органични и неорганични прекиси-втвърдители
в лаковете и други реагенти), то е намалено, с
продължителност съгласно Кодекса на труда.
Лицата, практикуващи професията, трябва да
бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни.
В професионалната си дейност техник-технологът в дървообработването следва да проявява
съобразителност, чувство за отговорност и умения да реагира правилно в критична ситуация.
Необходимо е да осъществява ефективна комуникация с колеги, с клиенти, с ръководството
на фирмата и да умее да работи в екип.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техниктехнолог в дървообработването“ по съответната
специалност обучаваният може да продължи
обучението си по друга специалност от същата
професия, като единиците резултати от ученето
по общата професионална подготовка и по отрасловата професионална подготовка се зачитат.
При продължаващо професионално обучение се организира обучение за усвояване на
единиците резултати от ученето, които лицата
не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011),
утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика,
посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-149 от
26.02.2018 г.
Лицата с трета степен на професионална
квалификация по професията „Техник-технолог
в дървообработването“ могат да постъпват на
работа на следните длъжности от НКПД:
· 3119 Приложни специалисти във физическите
и техническите науки и н. д.: 3119-3002 Конструктор, професионално обучение; 3119-3003 Техник,
дърворезбарство; 3119-3005 Техник, мебелно производство; 3119-3013 Техник, реставрация на стари
мебели и дограма; 3119-3016 Техник, тапицерство
и декораторство; 3115-3027 Техник-механик, мебелно производство; 3115-3041 Техник-механик,
механична технология на дървесината;
· 3122 Приложни специалисти с контролни
фу н к ц и и в п рерабо т ва щата п ром и ш ленос т:
3122-3003 Специалист с контролни функции,
сглобяване и монтаж;
· 7115 Дърводелци и дограмаджии: 71152001 Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий;
7115-2002 Дърводелец; 7115-2003 Дърводелец,
мина; 7115-2004 Дърводелец, дървени конструк-
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ции; 7115-2006 Дърводелец, поддръжка; 7115-2007
Дърводелец, корабен; 7115-2009 Дърводелец, строителен; 7122-2001 Работник, подови облицовки
и настилки; 7122-2002 Паркетчия;
· 7522 Дърводелци, мебелисти и сродни на
тях: 7522-1002 Дърводелец, мебелист; 7522-1007
Производител, изделия от дърво; 7522-1008 Производител, мебели; 7522-2016 Моделиер, нови
модели изделия, калибри и шаблони от дърво;
7522-1020 Работник, производство на декоративни
елементи от дърво;
· 7523 Настройчици и оператори-настройчици на дървообработващи машини: 7523-2001
Настройчик-оператор, дървообработваща машина; 7523-2003 Настройчик-оператор, машина
за напречно струговане; 7523-2004 Настройчикоператор, машина за рендосване; 7523-2005 Настройчик-оператор, струг за обработка на дърво;
7523-2007 Стругар, дърво; 7523-2010 Машинен
оператор, дърводелство; 7523-2013 Машинен
оператор, изглаждане/довършване на дървен
материал; 7523-2014 Машинен оператор, изделия
от дърво; 7523-2018 Машинен оператор, производство на мебели;
· 7534 Тапицери и сродни на тях: 7534-1003
Производител, матраци/дюшеци; 7534-1004 Производител, мека мебел; 7534-1005 Тапицер;
· 8172 Машинни оператори в дървообработващата промишленост: 8172-2001 Машинен
оператор, агрегат; 8172-2002 Машинен оператор,
банциг; 8172-2003 Машинен оператор, циркуляр;
8172-2005 Машинен оператор, дървообработване;
8172-2006 Машинен оператор, производство на
шперплат; 8172-2007 Машинен оператор, рендосване на дървен материал; 8172-2008 Машинен
оператор, рязане на дървен материал; 8172-2009
Машинен оператор, сушене на дървен материал;
8172-2010 Машинен оператор, фрезоване на дървен
материал; 8172-2011 Оператор, отрязващ трион за
трупи; 8172-2012 Оператор, дъскорезница; 81722013 Оператор, лентов трион;
· 8219 Монтажници, н.д.: 8219-2004 Монтаж
ник, мебели от листов метал; 8219-2005 Монтаж
ник, дограма; 8219-2006 Монтажник, окачени
тавани; 8219-2007 Монтажник, изделия от дърво;
8219-2008 Монтажник, мебели от дърво и други
подобни материали, както и други длъжности,
допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от учене (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по видове
професионална подготовка
ЕРУ по общ а п р о ф е сион а л н а под г о т овка – единна за всички професии с трета степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на
труд (ЗБУТ)
Р У 1.1. Създава организация за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
на работното място
Р У 1.2. Участва в създаването на организация
за осъществяване на превантивна дейност за
опазване на околната среда
Р У 1.3. Създава организация за овладяването
на рискови и аварийни ситуации
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ЕРУ 2. Икономика
Р У 2.1. Познава основите на пазарната икономика
РУ 2.2. Познава характеристиките на дейността
в предприятие
ЕРУ 3. Предприемачество
Р У 3.1. Познава основите на предприемачес
твото
РУ 3.2. Формира предприемаческо поведение
Р У 3.3. Участва в разработването на бизнес
план
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“ – трета
степен на професионална квалификация
ЕРУ 4. Организация на работния процес
РУ 4.1. Организира работния процес
Р У 4.2. Поема отговорност за качеството на
работата си
ЕРУ 5. Комуникация и чужд език
РУ 5.1. Общува ефективно в работния екип
РУ 5.2. Води ефективна бизнес комуникация
РУ 5.3. Владее чужд език по професията
ЕРУ 6. Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната
си дейност
РУ 6.1. Обработва информация с ИКТ
Р У 6.2. Осъществява комуникация посредством ИКТ
РУ 6.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
Р У 6.4. Осигурява защита на електронната
среда
РУ 6.5. Решава проблеми при работата с ИКТ
ЕРУ 7. Избира необходимите по количество
и качество суровини, материали и инструменти
Р У 7.1. Изготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти
Р У 7.2. Подбира необходимите су ровини,
материали и инструменти
ЕРУ 8. Работи с ръчни инструменти
Р У 8.1. Подбира необходимите ръчни инструменти за работа
Р У 8.2. Подготвя за извършване на конкретна
операция необходимите ръчни инструменти
и приспособления
Р У 8.3. Извършва основни, монтажни и довършителни работи с ръчни инструменти и
приспособления
ЕРУ 9. Извършва сушене и обработва дървесина и дървесни материали на дървообработващи
машини съобразно конструктивната и технологичната документация
Р У 9.1. Прилага методи за сушене на дървесината и определя влажността є
Р У 9.2. Обработва дървесина и дървесни
материали на дървообработващи машини за
разкрояване
Р У 9.3. Обработва дървесина и дървесни материали на машини за надлъжно фрезоване
Р У 9.4. Обработва дървесина и дървесни
материали на машини за профилиране и
струговане
Е РУ 10. Съставя и разчита технологична и
конструкторска документация на изделия от
дървесина и дървесни материали
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 У 10.1. Разчита конструкторска и технолоР
гична документация
Р У 10.2. Разработва конструкторска и технологична документация, включително и чрез
софтуерни продукти
Р У 10.3. Обработва конструкторска и технологична документация
ЕРУ 11. Осъществява контрол
Р У 11.1. Контролира ефективното използване
на материали, суровини и оборудване
Р У 11.2. Осъществява контрол на изработените изделия на всеки етап от производството
Р У 11.3. Следи спазването на технологичната
дисциплина при производството на изделия
от дървесина и дървесни материали
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Мебелно производство“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 12. Производство и ремонт на мебели
РУ 12.1. Произвежда мебели от дървесина
Р У 12.2. Облагородява, декорира и финишира
мебелни повърхнини със защитно-декоративни покрития
РУ 12.3. Извършва ремонт на мебели
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Реставрация на стилни
мебели и дограма“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 13. Реставрация на стилни мебели и
дограма
РУ 13.1. Реставрира стилни мебели и дограма
РУ 13.2. Облагородява, защитава и консервира
реставрирани мебели и дограма
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Тапицерство и декораторство“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 14. Подготвя необходимите тапицерски
материали
РУ 14.1. Подбира тапицерски материали
Р У 14.2. Описва начините и схемите за разкрояване на тапицерски материали
ЕРУ 15. Произвежда и опакова тапицирани
изделия
РУ 15.1. Разграничава видовете тапицерия
Р У 15.2. Спазва последователността при производството на тапицирани изделия
Р У 15.3. Изпълнява технологичните операции за производство на различните видове
тапицирани изделия
Р У 15.4. Познава и избира ръчни инструменти, машини и съоръжения, използвани при
производството на тапицирани изделия
РУ 15.5. Опакова тапицирани изделия
ЕРУ 16. Извършва ремонт и претапициране
на тапицирани изделия
Р У 16.1. Описва необходимостта от ремонт и
претапициране на изделието
Р У 16.2. Подбира и използва основни, тапицерски и спомагателни материали за ремонт
и претапициране
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на врати
и прозорци“ – трета степен на професионална
квалификация

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

ЕРУ 17. Производство и ремонт на врати и
прозорци от дървесина
Р У 17.1. Произвежда врати от дървесина и
дървесни материали
Р У 17.2. Произвеж да прозорци, жалузи и
капаци за прозорци от дървесина
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Дърворезни и амбалажни
производства“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 18. Производство на дървени фасонирани
материали
РУ 18.1. Подготвя суровини и материали
Р У 18.2. Произвежда дървени фасонирани
материали
ЕРУ 19. Производство на амбалаж
Р У 19.1. Подготвя суровини и материали за
производство на амбалаж
РУ 19.2. Произвежда амбалаж
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на плочи
и слоиста дървесина“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 20. Произвежда плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
Р У 20.1. Подбира и подготвя су ровини и
спомагателни материали за производство на
дървесни плочи

ВЕСТНИК
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 У 20.2. Произвежда плочи от дървесни часР
тици и плочи с ориентирани частици
ЕРУ 21. Производство на плочи от дървесни
влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със
средна плътност (МДФ)
Р У 21.1. Подбира и подготвя су ровини и
спомагателни материали за производство на
плочи от дървесни влакна и плочи от дървесни
влакна със средна плътност
РУ 21.2. Произвежда плочи от дървесни влакна
(ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна
плътност (МДФ)
ЕРУ 22. Производство на фурнир и слоиста
дървесина
РУ 22.1. Произвежда фурнир
РУ 22.2. Произвежда шперплат
Р У 22.3. Произвежда слоисто-слепена дървесина от фурнир и огънато-слепени детайли
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на строителни изделия от дървесина“ – трета степен на
професионална квалификация
ЕРУ 23. Производство на строително-столарски изделия
Р У 23.1. Подготвя су ровини и материали
за производство на строително-столарски
изделия
Р У 23.2. Произвежда строително-столарски
изделия
3.2. Описание на единиците резултати от
учене (ЕРУ)

ЕРУ по общата професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1

Наименование на единицата: Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1:

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място

Знания

· П
 ознава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място
· Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на ЗБУТ
· Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната
трудова дейност
· Представя информация за рисковете за здравето и безопасността
при извършваната трудова дейност и свързани с нея работни задачи
· Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите
по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд

Умения

· У
 частва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и
ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното
място при различни трудови дейности
· И нструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
· Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
· И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на ЗБУТ
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Компетентности

· С
 ъздава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване на нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд
· Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
· И зпълнява трудовите дейности при спазване на необходимите мерки
за осигуряване на безопасност
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда

Знания

· П
 ознава разпоредбите за опазване на околната среда
· О писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на
опасни отпадъци

Умения

· О
 рганизира сортирането/съхранението на опасни отпадъци и излезли
от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията
за събиране и рециклиране

Компетентности

· А нализира възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

·
·
·
·
·

Умения

· И
 зползва терминологията, свързана с аварийните ситуации
· Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и
аварийна безопасност
· Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
· Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
· П редотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по
време на работа
· О казва първа помощ на пострадали при авария
· О рганизира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Компетентности

· А
 нализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация
· Участва в изготвянето на предложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност
· Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал
пожар и/или авария в съответствие с установените в предприятието
вътрешни правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий

 писва основните рискови и аварийни ситуации
О
О писва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
Познава основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
И зброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
Познава реда за разследване на трудови злополуки

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее теоретични знания за:
ü х игиенните норми;
ü з дравословни и безопасни условия на труд на работното място;
ü п ревантивна дейност за опазване на околната среда;
ü овладяване на аварийни ситуации и оказването на първа помощ
на пострадали.
За средство 2:
· И збира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената
рискова ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа
помощ

ЕРУ 2
Наименование на единицата: Икономика
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

· П
 ознава общата теория на пазарната икономика
· З апознат е с икономическите проблеми – недостиг на ресурси, потребителски избор и др.
· З нае ролята на държавата в пазарната икономика
· Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

· Презентира добри практики за управление на бизнеса

Компетентности

· С
 пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнеса, като обяснява ролята на всеки икономически
субект, ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 2.2:

Познава характеристиките на дейността в предприятие

Знания

· П
 ознава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
· Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

Умения

· О
 бяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието

Компетентности

· С
 пособен е да анализира икономическите принципи в контекста на
дейността на предприятието

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3
Наименование на единицата: Предприемачество
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

· З
 нае същността на предприемачеството
· З нае видовете предприемачески умения

Умения

· А
 нализира практически примери за успешно управление на дейността
на предприятието

Компетентности

· Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

· П
 ознава характеристиките на предприемаческото поведение
· З нае видовете предприемаческо поведение

Умения

· П
 реценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на
процеса на работа

Компетентности

· Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 3.3:

Участва в разработването на бизнес план
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Знания

· П
 ознава основните елементи, изисквания и етапи при разработване
на бизнес план
· З нае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

· А нализира възможностите за развитие на дейността на предприятието

Компетентности

· В екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Разработване на бизнес план

Ус лови я за провеж дане на За средства 1, 2 и 3:
оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Владее основни теоретични понятия в областта на предприемачеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
описания проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
· Участва в разработването на бизнес план на предприятие според
изискванията на предварително дефинираното задание

ЕРУ по отрасловата професионална подготовка, единна за професиите от професионално направление „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“ – трета степен
на професионална квалификация
ЕРУ 4
Наименование на единицата: Организация на работния процес
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1:

Организира работния процес

Знания

·
·
·
·

Умения

· П
 ланира процеса на работа
· С ъставя график на работните задачи
· С пазва нормативните изисквания, свързани с професията

Компетентности

· Е
 фективно организира изпълнението на работните задачи
· Предлага и мотивира необходимостта от промени в организацията
на работата

Резултат от учене 4.2:

Поема отговорност за качеството на работата си

Знания

· П
 ознава видовете дейности в процеса на работа
· Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
· Познава начините за организация на дейностите в процеса на работа

Умения

· С
 пазва етичните норми на поведение
· Участва в изграждането на работната среда

Компетентности

· П
 одпомага и съдейства за създаване и поддържане на етична работна
среда

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

структурата и организацията на работната среда
методи за нормиране на работния процес
нормативните документи, свързани с професията
планирането на ресурси, свързани с процеса на работа

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет

БРОЙ 25
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За средство 1:
· Дефинира основни теоретични понятия, свързани със структурата на
работната среда и организацията на процеса на работа
За средство 2:
· Дефинира основни теоретични понятия в областта на видовете дейности и тяхното разпределение в процеса на работа

ЕРУ 5
Наименование на единицата: Комуникация и чужд език
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

· П
 ознава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения
и йерархични връзки

Умения

· Комуникира в работен порядък с работния екип

Компетентности

· К
 омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съоб
разно работния протокол
· Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 5.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

·
·
·
·

Умения

· Р
 азпознава и избягва конфликтни ситуации
· С ъдейства за решаване на конфликтни ситуации
· В оди делова комуникация – писмена и устна

Компетентности

· О съществява ефективна бизнес комуникация

Резултат от учене 5.3:

Владее чужд език по професията

Знания

· Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

· Ч
 ете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература и др.)
· Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други
източници
· Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори

Компетентности

· В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна
комуникация по професионални теми

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Разговори на професионални теми на чужд език

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

етичните норми на комуникацията
правилата за вербална и невербална комуникация
тактиките на поведение на конфликтите
правилата и изискванията за делова кореспонденция

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда

ЕРУ 6
Наименование на единицата: Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
професионалната си дейност
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1:

Обработва информация с ИКТ
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Знания

· И
 зброява интернет търсачки и мотивира избора си
· Познава употребата на филтри и оператори за търсене
· З нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в
интернет и начини за оценка на надеждността є
· Познава същността на уебканалите (RSS и др.) за получаване на
информация
· З нае начините за съхранение на цифрова информация на различни
електронни носители
· З нае начините за създаване на поддиректории (папки)
· И зброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
· Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово
съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
· Познава различни доставчици на облачни услуги
· Познава специализирани софтуерни програми за проектиране и
конструиране на мебели

Умения

· И
 зползва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)
· И зползва уебканали (RSS и др.) за получаване на информация
· С равнява информацията в различни източници и оценява нейната
надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии
· З аписва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст,
изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
· И зползва облачни услуги за съхранение на информация
· Възпроизвежда записано цифрово съдържание
· И зползва софтуерни програми за проектиране и конструиране на
мебели

Компетентности

· Д
 емонстрира ефективно владеене на ИКТ при обработването на
информация

Резултат от учене 6.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания

·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· Демонстрира ефективно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 6.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

· П
 ознава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция
на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
· Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения

· С
 ъздава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио,
видео) с различни оформления
· Редактира и оформя създадено цифрово съдържание
· И зползва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет
страници и/или блогове

Компетентности

· Д
 емонстрира ефективно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Резултат от учене 6.4:

Осигурява защита на електронната среда

 зброява доставчици на услугата електронна поща
И
О писва софтуер за аудио- и видеоразговори
И зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
О писва принципите за онлайн пазаруване и плащане
И зброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен
на знания и опит в областта на професията
· О бяснява предимствата от използване на електронен подпис
 зползва електронна поща
И
И зползва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
И зползва електронни услуги, като онлайн пазаруване, електронно
банкиране, взаимодействие с институции и др.
· И зползва електронен подпис за авторизация
· О бменя знания и опит в онлайн общности
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Знания

· П
 ознава рисковете за сигурността при работа онлайн
· З нае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
· Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли

Умения

· И
 дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
· А ктивира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
· Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
· Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
· З ащитава файлове с криптиране или с пароли
· Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

· С
 пособен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната среда, в която работи

Резултат от учене 6.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

· П
 ознава начините за решаване на рутинни проблеми при използване
на цифрови технологии
· И зброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна
система и друг софтуер
· Познава възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности

Умения

· И
 збира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
· Променя настройките и опциите на операционната система или друг
софтуер при решаване на казуси

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал
при работа с ИКТ

Средства за оценяване:

Средство 1:
· И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в
интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет
пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг
потребител по електронната поща
Средство 3:
· И зпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформ
лението на цифрово съдържание
Средство 4:
· И зпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение
Средство 5:
· И зпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането
и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Ус лови я за провеж дане на За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
оценяването:
· Учебен/компютърен кабинет
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оценяване:

За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
· Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време
· Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности,
свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 7
Наименование на единицата: Избира необходимите по количество и качество суровини, материали
и инструменти
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Изготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти
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Знания

· О
 писва видовете суровини, материали и инструменти
· К ласифицира видовете суровини, материали и инструменти
· Изброява изискванията към суровините, материалите и инструментите

Умения

· П
 одготвя заявки за необходимите суровини, материали и инструменти
· С ортира материалите по вид, размери и качество

Компетентности

· И
 зготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти съобразно изискванията на конструкторската и технологичната
документация за производството на изделия от дървесина

Резултат от учене 7.2:

Подбира необходимите суровини, материали и инструменти

Знания

· О
 писва изискванията към основните и спомагателните материали
· О бяснява характерните особености на използваните суровини, материали и инструменти
· И зброява изискванията за транспорт и съхранение на основните и
спомагателните материали

Умения

· И звършва подбор на суровини, материали и инструменти

Компетентности

· С
 амостоятелно и коректно подбира суровини, материали и инструменти съобразно изискванията на конструкторската и технологичната
документация и стандартите за транспортиране и съхранение на
суровините и материалите

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· О борудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно
място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее основни теоретични понятия относно основните и спомагателните материали
За средство 2:
· Правилно подбира необходимите по количество и качество основни
и спомагателни материали съобразно изискванията на практическата
задача

ЕРУ 8
Наименование на единицата: Работи с ръчни инструменти
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Подбира необходимите ръчни инструменти за работа

Знания

· О
 писва видовете ръчни инструменти и предназначението им
· Разпознава ръчните инструменти
· К ласифицира ръчните инструменти и приспособления

Умения

· Подбира ръчни инструменти за изпълнение на различни дейности

Компетентности

· И
 звършва подбор на ръчни инструменти целесъобразно с оглед на
конкретната работна задача

Резултат от учене 8.2:

Подготвя за извършване на конкретна операция необходимите ръчни
инструменти и приспособления

Знания

· О бяснява особеностите на отделните инструменти и приспособления

Умения

· И
 звършва подготовка на инструментите и приспособленията за работа
· О пределя конкретните инструменти и приспособления съобразно
операцията
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Компетентности

· В
 състояние е самостоятелно и прецизно да подготви ръчните инструменти и приспособления за работа

Резултат от учене 8.3:

Извършва основни, монтажни и довършителни работи с ръчни инструменти и приспособления

Знания

· И
 зброява ръчните инструменти за извършване на основни операции
· О бяснява приложението на ръчните инструменти и приспособления
за монтажни работи
· Н азовава ръчни инструменти за довършителни работи

Умения

· У
 мее да използва ръчни инструменти и приспособления при извършването на основни и довършителни работи

Компетентности

· Р
 ешава самостоятелно възникнали проблеми при извършване на
монтаж
· В състояние е прецизно и безопасно да извърши необходимите монтажни и довършителни работи

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее основни понятия за видовете ръчни инструменти и приспособления
· О писва правилно подготовката за работа на ръчните инструменти
и приспособления
За средство 2:
· И зпълнява практическа задача за обработка на дървесина с ръчни
инструменти и приспособления

ЕРУ 9
Наименование на единицата: Извършва сушене и обработва дървесина и дървесни материали на
дървообработващи машини съобразно конструктивната и технологичната документация
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Прилага методи за сушене на дървесината и определя влажността є

Знания

· П
 ознава видовете влажност на дървесината
· Познава видовете сушилни машини и средства за хидротермично
обработване на дървесината
· Пояснява значението на влажността за засъхването и набъбването
на дървесината
· О бяснява методите за сушене на дървесината

Умения

· И
 змерва влажността на дървесината
· Прилага различни методи за сушене

Компетентности

· П
 оказва прецизност при определяне на влажността на дървесината
· Преценява методите за сушене на дървесината съгласно изискванията
на технологичната документация

Резултат от учене 9.2:

Обработва дървесина и дървесни материали на дървообработващи
машини за разкрояване
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Знания

· П
 ознава видове шаблони и начини за съставяне на рационални диспозиции за ефективно използване на материалите
· Познава видовете рязане
· О бяснява схемите на разкрояване на масивна дървесина
· О писва схемите на разкрояване на дървесни материали
· З нае устройството и принципа на действие на дървообработващи
машини за разкрояване
· О писва подготовката на машините за разкрояване

Умения

· Разкроява дървесина и дървесни материали

Компетентности

· Р
 азработва и прилага самостоятелно различни схеми за разкрояване
на дървесина и на дървесни материали съобразно спецификите на
работната задача

Резултат от учене 9.3:

Обработва дървесина и дървесни материали на машини за надлъжно
фрезоване

Знания

· О
 бяснява същността на процеса надлъжно фрезоване
· Познава устройството на машини за надлъжно фрезоване
· О писва подготовката на режещите инструменти

Умения

· Р
 аботи с машини за надлъжно фрезоване
· Ф ормира детайли с точни размери на абрихт и щрайхмус

Компетентности

· Н
 астройва правилно за работа машини за надлъжно фрезоване съоб
разно спецификите на работната задача
· О бработва прецизно дървесина на машини за надлъжно фрезоване

Резултат от учене 9.4:

Обработва дървесина и дървесни материали на машини за профилиране и струговане

Знания

·
·
·
·
·
·
·

Умения

· Н
 астройва за работа фрезови машини
· Н астройва за работа шипорез
· Н астройва за работа струг

Компетентности

· И
 зпълнява операции за профилиране и струговане, като спазва
изискванията за точност и качество

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Условия за провеждане на
оценяването:

За средство 1:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място

Критерии за оценяване:

За средство 1:
· О бяснява методите за сушене на дървесината
· В ладее основни понятия относно машини за разкрояване, надлъжно
фрезоване, профилиране и струговане
· О писва технологичните процеси разкрояване, надлъжно фрезоване,
профилиране и струговане
За средство 2:
· И зпълнява практическа задача за обработка на дървесина и дървесни
материали по задание

 писва видовете профили
О
Познава устройството и принципа на действие на фрезови машини
Обяснява устройството и принципа на действие на шипорезни машини
З нае устройството и принципа на действие на струг
И зброява режещите инструменти за профилиране
О писва подготовката за работа на машините за профилиране
О бяснява подготовката за работа на струг

ЕРУ 10
Наименование на единицата: Съставя и разчита технологична и конструкторска документация на
изделия от дървесина и дървесни материали
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването
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Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1:

Разчита конструкторска и технологична документация

Знания

· В
 ъзпроизвежда съдържанието на конструкторската и технологичната
документация
· З нае видовете графични изображения – чертежи, схеми
· О бяснява условните обозначения
· Познава основните машинни елементи

Умения

· Р
 азчита техническа документация (чертежи, схеми и технологична
документация)
· И зползва техническа документация (технически чертежи/проверовъчни протоколи)
· Ползва информация от специализирана каталожна и справочна
литература
· Н амира информация в конструктивна и технологична документация

Компетентности

· Р
 аботи самостоятелно със справочна, каталожна литература, конструктивна и технологична документация и нормативни документи

Резултат от учене 10.2:

Разработва конструкторска и технологична документация, включително
и чрез софтуерни продукти

Знания

· О
 бяснява начините за проектиране, изобразяване и оразмеряване на
детайли и чертежи с неголяма сложност
· Познава приложните продукти, свързани с разработването на видовете конструкторска и технологична документация, включително
съпътстващи производството

Умения

· П
 рилага техниките за изработване на конструкторска и технологична
документация, като намира информация от хартиен или електронен
носител
· С ъздава конструкторска и технологична документация
· Пресмята, проектира, изобразява и оразмерява мебели и изделия от
дървесина и дървесни материали
· С пазва изискванията за конструиране и проектиране на мебели и
изделия от дървесина и дървесни материали
· Ползва различни софтуерни продукти в своята работа

Компетентности

· С
 амостоятелно разработва конструктивно и технологично оправдан
и икономически обоснован метод за създаване на техническа документация, като прилага различните техники за изработването є,
включително и чрез софтуерни продукти
· Проектира, изобразява и оразмерява мебели и изделия от дървесина
и дървесни материали съгласно действащите нормативни изисквания

Резултат от учене 10.3:

Обработва конструкторска и технологична документация

Знания

· П
 ознава различните документи, съпътстващи производството
· И зрежда последователността на обработване на техническата документация

Умения

· П
 опълва текущи документи
· С ъставя отчетна документация

Компетентности

· П
 рави сравнения и изготвя анализи и прогнози за конкретна ситуация
· О бработва прецизно конструкторска и технологична документация

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Теория: Решаване на писмен теоретичен тест
Средство 2:
· Практика: Изработване на чертеж

Условия за провеждане на
оценяването:

За средство 1:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Теория: Описва точно значението на графичните знаци, използвани
в представената техническа документация
За средство 2:
· Практика: Намира каталожни данни и изработва правилен и точен
чертеж
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ЕРУ 11
Наименование на единицата: Осъществява контрол
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 11.1:

Контролира ефективното използване на материали, суровини и оборудване

Знания

·
·
·
·

Умения

· И
 зползва техническа документация на хартиен и електронен носител
· Разчита техническа документация (чертежи, схеми, технологична
документация и др.)
· Ползва информация от специализирана каталожна и справочна
литература
· Попълва документи при заявяване, доставяне и изразходване на
материали и суровини
· Контролира използването на оборудването

Компетентности

· С
 триктно контролира използването и разпределянето на материали,
суровини, енергия и оборудване, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 11.2:

Осъществява контрол на изработените изделия на всеки етап от производството

Знания

· И
 зброява различните видове материали, стандартизирани изделия и
машинни елементи, използвани в производството на мебели, изделия
от дървесина и дървесни материали
· Познава нормативните документи
· Посочва точността на изработените детайли и сглобени единици
· Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

· К
 онтролира точността на изработените детайли и модули и готови
изделия
· Подбира измервателните инструменти
· И змерва посочени размери или параметри съгласно техническата
документация
· Попълва отчетна документация

Компетентности

· А
 нализира отклоненията от изискванията в конструкторската и технологичната документация и посочва начините за корекция
· О съществява прецизно контрол на измерени величини и параметри
на детайли и сглобени единици, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 11.3:

Следи спазването на технологичната дисциплина при производството
на изделия от дървесина и дървесни материали

Знания

· П
 ознава нормативните документи за упражняване на дейността
· О бяснява принципите на действие на машините, уредите и съоръженията
· Познава измервателната апаратура
· Обяснява последователността на дейностите в производствения процес

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да следи за спазването на технологичната дисциплина в
съответствие с нормативните предписания, съблюдавайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

 зброява технически документи
И
О писва видовете материали и заготовки
Посочва необходимите машини и инструменти
Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

 пазва трудовата дисциплина
С
Работи с техническа документация
И зползва измервателна техника
А нализира измерените величини
Попълва отчетна документация
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Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
· Н амира икономически обосновани и технически приложими решения
при решаване на практическата задача, спазвайки изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Мебелно производство“ – трета
степен на професионална квалификация
ЕРУ 12
Наименование на единицата: Производство и ремонт на мебели
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 12.1:

Произвежда мебели от дървесина

Знания

·
·
·
·
·

Умения

· Р
 азчита конструктивна документация на видовете мебели
· Разкроява материалите, използвани за производство на различни
видове мебели
· Н астройва и работи с машини, използвани за производство на детайли за мебели
· И звършва различни операции – пробива, фрезова и стругова детайли
от дървесина и ги подготвя за съединяване
· Лепи дървесина
· Прилага различни режими за облицоване на мебелни плочи с фурнир
и ламинати в преси
· И звършва окрайчване на машини
· Ш лайфа мебелни детайли и плочи с лентови и с дискови машини,
както и с ръчни механизирани инструменти

Компетентности

· И
 зползва масивна дървесина и дървесни материали в съответствие
с изискванията на проектната документация
· Прилага технологичната последователност и необходимите процеси
при производството на различните видове мебели, като спазва изиск
ванията за точност и качество

Резултат от учене 12.2:

Облагородява, декорира и финишира мебелни повърхнини със защитно-декоративни покрития

Знания

· О
 босновава необходимостта от защита и декориране на мебелните
повърхнини
· Познава съставите за формиране на защитно-декоративни покрития
върху мебелните повърхнини
· И зброява видовете инструменти, съоръжения и машини, използвани
за формиране на защитно-декоративни покрития
· Познава методите и средствата за опаковане на облагородените (лакираните) мебелни детайли

 ознава различните видове мебели
П
К ласифицира мебелите по различни признаци
З нае съставните части на мебелите
Н азовава материалите за производство на мебели
Познава специализираните машини за производство на мебели и
принципа им на действие
· О бяснява начините за съединяване на детайлите в агрегати и изделия
· Познава лепилата, инструментите, съоръженията и машините за
лепене на дървесина и на дървесни материали
· И зброява методите и средствата за опаковане на мебелите
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Умения

· Н
 анася защитно-декоративни покрития с пистолети за пръскане
· Управлява машини и линии за формиране на защитно-декоративни
покрития

Компетентности

· С
 пазва стриктно технологичната последователност за формиране на
защитно-декоративни покрития
· С пособен е да оцени и окачестви готовото (втвърденото) защитнодекоративно покритие
· С пазва разходните норми за ефективно използване на материалите

Резултат от учене 12.3:

Извършва ремонт на мебели

Знания

·
·
·
·

Умения

· П
 одбира и използва основни и спомагателни материали за ремонт
на конструктивни повреди в мебелни детайли
· Подбира и използва ръчни и механизирани инструменти за ремонт
на конструктивни повреди в мебелни детайли

Компетентности

· С
 пособен е да оцени и установи причините за конструктивни повреди
в мебелите
· С пособен е да оцени и установи причините за механични повреди в
мебелните повърхнини и в защитно-декоративните покрития
· О босновава точно необходимостта от ремонт на повърхнините и защитно декоративните покрития на мебелите, като посочва начините
и материалите за извършването му

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

 дентифицира основните недостатъци и дефекти по дървесината
И
Разпознава механичните повреди в конструкцията на мебелите
Разпознава конструктивните повреди в мебелите
Различава обкова на мебелите и повредите в него

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за проектиране, конструиране, материали, обков
и машини, използвани в производството на мебели
· О писва технологичните процеси за производството и опаковането
на различни видове мебели
За средство 2:
· И зпълнява практическа задача за получаване на детайл или мебел
от дървесина и дървесни материали по задание
· И звършва ремонт на конструктивни повреди в мебелни детайли

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Реставрация на стилни мебели
и дограма“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 13
Наименование на единицата: Реставрация на стилни мебели и дограма
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 13.1:

Реставрира стилни мебели и дограма
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Знания

· П
 ознава различните видове мебели и дограма – прозорци и врати
· И зброява съставните части на мебелите и дограмата
· О писва основните и спомагателните материали за производство и
реставрация на стилни мебели, прозорци и врати (дограма)
· О писва машините, инструментите и съоръженията за производство
на мебели, прозорци и врати (дограма)
· О бяснява стиловите особености и украси на мебели, врати и прозорци
през различните епохи
· Познава видовете дърворезба и технологичната последователност на
операциите при изработването є
· О бяснява дейностите по настройка и поддържане на машини, инструменти и съоръжения за производство на мебели, прозорци и
врати (дограма)
· О писва възможните дефекти при реставрация на мебели, прозорци
и врати (дограма)
· О бяснява начините за отстраняване на констатирани дефекти
· И дентифицира основните недостатъци и дефекти
· Разпознава механичните повреди в конструкцията на мебелите

Умения

· Р
 азработва конструкторска и проектантска документация за стилни
мебели, прозорци и врати (дограма)
· Разчита конструкторска и технологична документация
· И зготвя технологична документация за реставрация на стилни мебели, прозорци и врати (дограма)
· Н астройва машини, инструменти и съоръжения за производство и
реставрация на стилни мебели и дограма
· О бработва дървесина и дървесни материали с машини, инструменти
и съоръжения при реставрация на стилни мебели и дограма
· Подбира необходимите основни и спомагателни материали при реставриране на стилни мебели и дограма

Компетентности

· И
 зползва по предназначение основни и спомагателни материали в
съответствие с конструкторската и технологичната документация
· И звършва в правилна технологична последователност всички операции при реставрация на стилни мебели, прозорци и врати (дограма)

Резултат от учене 13.2:

Облагородява, защитава и консервира реставрирани мебели и дограма

Знания

· З
 нае за необходимостта от защита, консервация, декориране на стилни
мебели, прозорци и врати
· Обяснява методите и съставите за формиране на защитно-декоративни
покрития и консервиране
· И зброява инструментите, машините и съоръженията, използвани за
формиране на защитно-декоративни покрития при различни реставрационни обработки
· Н азовава методите и средствата за опаковане на облагородените
(лакираните) мебелни детайли

Умения

· Н
 анася средства за защита и модифициране
· Управлява машини и линии за формиране на защитно-декоративни
покрития
· Н астройва машини и линии за формиране на защитно-декоративни
покрития

Компетентности

· С
 пазва стриктно технологичната последователност за формиране на
защитно-декоративни покрития
· С пособен е да оцени и окачестви правилно готовото (втвърденото)
защитно-декоративно покритие

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
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За средство 1:
· Д емонстрира знания за проектиране, конструиране, материали,
обков и машини, използвани при реставрацията на стилни мебели,
прозорци и врати (дограма)
· О писва технологичните процеси за реставрация на различни стилни
мебели, прозорци и врати (дограма)
За средство 2:
· И зпълнява точно практическа задача за реставрация на стилна мебел, прозорец или врата

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Тапицерство и декораторство“ –
трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 14
Наименование на единицата: Подготвя необходимите тапицерски материали
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 14.1:

Подбира тапицерски материали

Знания

· П
 ознава тапицерските материали и техните еластични и физикохимични свойства
· О писва видовете тапицерски материали и изискванията към тях
· К ласифицира видовете тапицерски материали
· А ргументира изискванията към видовете тапицерски материали
· О босновава избора на подходящи тапицерски материали за даден
вид тапицерия

Умения

· Р
 азпознава видовете тапицерски материали
· Подбира различни тапицерски материали

Компетентности

· И
 зползва рационално подходящите видове тапицерски материали
според вида на изделието
· Прилага правилно изискванията към видовете тапицерски материали

Резултат от учене 14.2:

Описва начините и схемите за разкрояване на тапицерски материали

Знания

· П
 ознава технологията за производство на тапицирани изделия
· О бяснява начините за разкрояване на тапицерски материали

Умения

· Подбира схеми за разкрояване на тапицерски материали

Компетентности

· Р
 азработва подходящи начини и схеми за разкрояване на тапицерски
материали
· Използва вярно и точно схеми за разкрояване на тапицерски материали

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по задание

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее основни теоретични знания за видовете тапицерски материали
и изискванията към тях
За средство 2:
· И збира начините и подходящите схеми за разкрояване на тапицерските материали

ЕРУ 15
Наименование на единицата: Произвежда и опакова тапицирани изделия
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 15.1:

Разграничава видовете тапицерия

Знания

· Р
 азпознава видовете тапицерия – със или без пружинни пакети
и/или с напластени пълнежни материали
· О бяснява свойствата на пружинните пакети и на напластените пълнежни материали

Умения

· П
 редлага използването на определена тапицерия
· С ъобразява предимствата и недостатъците на различните видове (със
или без пружинни пакети и/или с напластени пълнежни материали)

Компетентности

· К
 оректно и целесъобразно подбира видовете тапицерия (със или без
пружинни пакети и/или с напластени пълнежни материали)

Резултат от учене 15.2:

Спазва последователността при производството на тапицирани изделия

Знания

· П
 ознава конструкторската и проектантската документация за производство на тапицирани изделия
· Н азовава конструктивните елементи на тапицираните изделия
· О бяснява технологичната последователност на операциите при тапицирането
· Описва последователността при производството на тапицирани изделия

Умения

· И
 зготвя конструкторска и технологична документация
· Прилага конструктивните елементи на тапицираните изделия

Компетентности

· П
 рилага правилно последователността при производството на тапицираните изделия

Резултат от учене 15.3:

Изпълнява технологичните операции за производство на различните
видове тапицирани изделия

Знания

· И
 зброява етапите за производство на тапицирани изделия
· О бяснява технологичните операции за производство на различните
видове тапицирани изделия

Умения

· И
 зпълнява технологичните операции за производство на различните
видове тапицирани изделия

Компетентности

· П
 рилага в точна последователност технологичните операции за производство на различните видове тапицирани изделия

Резултат от учене 15.4:

Познава и избира ръчни инструменти, машини и съоръжения, използвани при производството на тапицирани изделия

Знания

· П
 ознава ръчните инструменти и тяхното предназначение
· И зброява машините и съоръженията, използвани при производството
на тапицирани изделия
· О писва технологичната последователност при използването на машините

Умения

· А
 ргументира използването на конкретни ръчни инструменти, машини
и съоръжения при производството на тапицирани изделия

Компетентности

· И
 збира правилно ръчните инструменти, машините и съоръженията,
използвани при производството на тапицирани изделия

Резултат от учене 15.5:

Опакова тапицирани изделия

Знания

· П
 ознава качествата на опаковъчните материали
· Н азовава начините за опаковане на тапицирани изделия
· О бяснява изискванията към опаковките

Умения

· П
 рилага начините за опаковане на тапицирани изделия и изискванията към опаковките
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Компетентности

· П
 реценява най-подходящия начин за опаковане спрямо конкретното
изделие
· О рганизира безопасно товарене и транспортиране на опакованите
тапицирани изделия

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Дефинира основни теоретични понятия в организацията на работния
процес
За средство 2:
· Демонстрирани са нужните професионални знания, умения и компетентности при разрешаване на поставения казус

ЕРУ 16
Наименование на единицата: Извършва ремонт и претапициране на тапицирани изделия
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 16.1:

Описва необходимостта от ремонт и претапициране на изделието

Знания

· И
 дентифицира нуждата от ремонт и претапициране на изделието
· З нае последователността на операциите за претапициране
· О бяснява необходимостта от ремонт и претапициране на изделието

Умения

· Преценява степента на претапициране (частично, цялостно)

Компетентности

· И
 звършва правилно ремонт и претапициране на изделието съобразно
предварително идентифицираната необходимост

Резултат от учене 16.2:

Подбира и използва основни, тапицерски и спомагателни материали
за ремонт и претапициране

Знания

· О
 бяснява свойствата на тапицерските материали
· И зброява основни, тапицерски и спомагателни материали за ремонт
и претапициране

Умения

· П
 одбира необходимите основни, тапицерски и спомагателни материали за ремонт и претапициране
· И зползва подбраните основни, тапицерски и спомагателни материали
за ремонт и претапициране

Компетентности

· И
 зползва правилните основни, тапицерски и спомагателни материали
за ремонт и претапициране
· О рганизира качествено и отговорно процеса на претапициране

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебна работилница
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее основни теоретични знания за видовете основни и спомагателни тапицерски материали за ремонт и претапициране
За средство 2:
· Поставената задача е изпълнена самостоятелно
· Демонстрирани са нужните професионални знания, умения и компетентности при изпълнение на задачата

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на врати и прозорци“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 17
Наименование на единицата: Производство и ремонт на врати и прозорци от дървесина
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 17.1:

Произвежда врати от дървесина и дървесни материали

Знания

· П
 ознава дървесината и дървесните материали, използвани за производството на врати
· К ласифицира видовете врати по форма, конструкция и местоположение
· И зброява основните съставни части на вратите
· З нае основните съединения за събиране на рамки и каси
· Познава обкова за вратите, начините за закачване, плъзгане и заключване на вратите
· И зброява основните машини и инструменти за изработване на надлъжни и напречни профили и отвори за обкова
· О бяснява състава на защитните покрития, начините, инструментите
и машините за формирането им
· О писва методите и средствата за опаковане, съхраняване, транспортиране и монтаж на различните видове врати

Умения

· П
 одбира инструменти и настройва машините за надлъжно и напречно
профилиране на детайлите и агрегатите
· И зработва отворите за монтаж на обкова и заключващите устройства
· Лепи дървесина и прилага различни режими за облицоване на крилата
на вратите (мебелни плочи) с фурнир и ламинати в преси
· Работи с пистолети за пръскане и линии за формиране на защитни
филмови покрития върху крилата
· О стъклява крила на врати
· Монтира заключващите устройства и механизми
· Разчита конструктивна документация на видовете врати
· И звършва монтаж на врати
· Ремонтира врати

Компетентности

· Р
 азпознава и използва масивна дървесина и дървесни материали,
използвани за производство на врати, в съответствие с изискванията
на проектната документация
· С пазва стриктно технологичната последователност и процесите за
производството на различните видове врати

Резултат от учене 17.2:

Произвежда прозорци, жалузи и капаци за прозорци от дървесина

Знания

· П
 ознава масивна и слепена дървесина, използвани за производството
на прозорци, жалузи и капаци за прозорци
· К ласифицира видовете прозорци по форма и конструкция
· И зброява основните съставни части на прозорците
· З нае основните съединения за събиране на рамки и каси
· Познава лепилата за прозорци
· Познава обкова за прозорците, както и начините за закачване, плъзгане и заключване на прозорците
· И зрежда основните машини и инструменти за изработване на надлъжни и напречни профили и отвори за обкова
· И зрежда основните машини и инструменти за изработване на жалузи
и капаци за прозорци
· Познава състави за формиране на защитни декоративни покрития
върху елементи и агрегати на прозорци, витрини, жалузи и капаци
за прозорци
· И зброява начините, инструментите и машините за формирането на
защитно-декоративни покрития
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Умения

· Р
 азчита конструктивна документация на различни видове прозорци,
жалузи и капаци за прозорци
· Подбира инструменти, настройва и работи с машини за надлъжно и
напречно разкрояване и профилиране на детайли и агрегати
· И зработва отвори за монтаж на обков, затварящи и заключващи
устройства и механизми
· Н астройва и работи с машини за точно окрайчване и външно профилиране на рамки за крила
· Подбира инструменти, настройва и работи с машини за изработване
на отвори за монтаж на обков, затварящи и заключващи устройства
и механизми
· Н астройва и работи с машини за точно шлайфане по дебелина (калиброване) на рамки за крила на прозорци
· Работи с пистолети за пръскане и линии за формиране на защитни
филмови покрития върху съставните части на прозорци (крила, носещи рамки, каси)
· О стъклява крила и рамки на прозорци и витрини
· Монтира заключващи устройства и механизми
· Монтира прозорци, жалузи и капаци за прозорци
· Ремонтира прозорци, жалузи и капаци за прозорци

Компетентности

· Л
 епи дървесина и събира крила, носещи рамки и каси в подходящи
преси, като съблюдава режимите за втвърдяване на лепилния филм
· Разпознава и употребява правилно масивна и слепена дървесина, използвана за производство на прозорци, витрини, жалузи и капаци за
прозорци в съответствие с изискванията на проектната документация
· С пазва точно технологичната последователност и процесите за производството на различните видове прозорци, жалузи и капаци за
прозорци

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Условия за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее основни познания за масивна и слепена дървесина, използвани за производство на различни видове прозорци, жалузи, капаци
за прозорци и врати
· В ладее основни познания за конструкцията и обкова на различни
видове прозорци, жалузи, капаци за прозорци и врати
· Познава и описва различни видове съединения и лепила, използвани
за получаване на съставните части на прозорци, жалузи, капаци за
прозорци и врати
· Познава и описва различни видове машини и инструменти, както и
технологичната последователност за производство на съставни части
(фризове, крила, каси, носещи рамки, первази, крепващи летви) на
врати и прозорци
· Познава и описва различни видове състави, инструменти, машини и
съоръжения за формиране на защитно-декоративни покрития върху
повърхнините на прозорци и врати
За средство 2:
· И зпълнява практическа задача за производство на детайл, агрегат
(рамка, крило, каса) или изделие (прозорец, врата) от дървесина и
дървесни материали по задание

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Дърворезни и амбалажни производства“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 18
Наименование на единицата: Производство на дървени фасонирани материали
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 18.1:

Подготвя суровини и материали

Знания

· И
 зброява начините на измерване и кубиране на трупи и объл дървен
материал
· О бяснява диспозиции за надлъжно рязане (бичене) на трупи
· О бяснява дейностите по настройване и поддържане на машини,
инструменти и съоръжения

Умения

· И
 збира диспозиции за бичене на трупи
· И змерва и кубира трупи и обли дървени материали
· Н астройва и поддържа машини, инструменти и съоръжения

Компетентности

· Разработва качествено рационални диспозиции за бичене на трупи

Резултат от учене 18.2:

Произвежда дървени фасонирани материали

Знания

· И
 зброява технологичните операции за разкрояване на трупи
· О бяснява устройството и принципа на действие на специализираните
машини за производство на бичени материали
· О писва подготовката за работа на машини за производство на бичени материали
· О бяснява дейностите по подготовка на инструментите за производства на бичени материали
· И зрежда дейностите по подготовка на машините и съоръженията за
производства на бичени материали
· О писва възможните дефекти при производството на фасонирани
материали

Умения

· П
 одготвя инструментите за производства на бичени материали
· Настройва и поддържа машините за производства на бичени материали

Компетентности

· Произвежда качествено дървени фасонирани материали

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· К ласифицира видовете бичени материали
· О бяснява как се измерват и кубират трупи и бичени материали
· О бяснява устройството и принципа на действие на машини за бичене
на трупи
За средство 2:
· Произвежда бичени материали по задание

ЕРУ 19
Наименование на единицата: Производство на амбалаж
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 19.1:

Подготвя суровини и материали за производство на амбалаж

Знания

· О
 писва и класифицира видовете амбалажи
· О бяснява изискванията към амбалажите и особеностите в конструкцията им
· О писва основните и спомагателните материали за производство на
амбалаж
· О бяснява дейностите по настройване и поддържане на машини, инструменти и съоръжения за производство на амбалаж
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Умения

· П
 одбира основните и спомагателните материали за производство
на амбалаж
· Н астройва и поддържа машини, инструменти и съоръжения за производство на амбалаж

Компетентности

· П
 одготвя качествено основните и спомагателните материали за
производство на амбалаж

Резултат от учене 19.2:

Произвежда амбалаж

Знания

· П
 ознава технологичните операции за производство на дървени амбалажи
· О писва устройството и принципа на действие на специализираните
машини за производство на дървени амбалажи
· О бяснява технологичните операции за производство на дървени
амбалажи
· О писва възможните дефекти при производството на амбалаж

Умения

· П
 одготвя машините и инструментите за производство на амбалаж
· Н астройва и поддържа машините за производство на амбалаж

Компетентности

· П
 роизвежда качествено дървен амбалаж, спазвайки стриктно технологичните операции

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· К ласифицира видовете дървени амбалажи
· О бяснява характерните особености на видовете амбалаж
· О писва технологичните процеси за производство на амбалаж
За средство 2:
· Произвежда амбалаж по задание

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „ Производство на плочи и слоиста
дървесина“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 20
Наименование на единицата: Произвежда плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани
частици (OSB)
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 20.1:

Подбира и подготвя суровини и спомагателни материали за производство на дървесни плочи

Знания

· И
 зброява видовете плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с
ориентирани частици (OSB)
· О писва стандартните изисквания за размерите на плочите
· О бяснява изискванията за подбор на дървесина и спомагателни
материали
· О писва режимите за хидротермична обработка на дървесината
· К ласифицира видовете плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с
ориентирани частици (OSB)

Умения

· П
 рилага стандартните изисквания към плочите от дървесни частици
(ПДЧ) и плочите с ориентирани частици (OSB)
· Подбира режимите за производство на плочи от дървесни частици
(ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
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Компетентности

· П
 одбира и подготвя правилно основни и спомагателни материали
за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с
ориентирани частици (OSB)

Резултат от учене 20.2:

Произвежда плочи от дървесни частици и плочи с ориентирани частици

Знания

· О
 писва устройството и принципа на действие на машините за добиване на трески и раздробяване на дървесината
· О бяснява процеса на сушене на раздробена дървесина
· О писва устройството и принципа на действие на сушилни за раздробена дървесина
· О бяснява принципа на действие на сушилни съоръжения за сушене
на раздробена дървесина
· Дефинира технологичните изисквания за транспортиране, съхраняване
и олепиляване на дървесни частици
· О бяснява технологиите за механично обработване и повърхностно
облагородяване на плочите
· И зброява дейностите по настройване и поддържане на машини,
инструменти и съоръжения

Умения

· П
 рилага необходимите режими за производство на плочи от дървесни
частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
· И зползва технологиите за механично обработване и повърхностно
облагородяване
· Н астройва машини, инструменти и съоръжения

Компетентности

· П
 роизвежда качествено плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи
с ориентирани частици (OSB), спазвайки технологичните изисквания

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по задание

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· О борудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно
място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· К ласифицира и описва технологичните процеси за производство на
плочи от дървесни частици (ПДЧ)
· О бяснява технологичния процес за производство на плочи с ориентирани частици (OSB)
За средство 2:
· Поставената задача е изпълнена самостоятелно
· Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности
при изпълнение на задачата

ЕРУ 21
Наименование на единицата: Производство на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни
влакна със средна плътност (МДФ)
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 21.1:

Подбира и подготвя суровини и спомагателни материали за производство на плочи от дървесни влакна и плочи от дървесни влакна със
средна плътност
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Знания

· И
 зброява видовете плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от
дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
· О писва стандартните изисквания за размерите на плочите
· О бяснява изискванията за подбор на дървесина и спомагателни
материали
· О писва режимите за хидротермично обработване на дървесина
· К ласифицира видовете плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от
дървесни влакна със средна плътност (МДФ)

Умения

· П
 рилага
(ПДВ) и
· Подбира
(ПДВ) и

Компетентности

· П
 одбира и подготвя правилно основни и спомагателни материали
за производство на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от
дървесни влакна със средна плътност (МДФ)

Резултат от учене 21.2:

Произвежда плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни
влакна със средна плътност (МДФ)

Знания

· О
 писва устройството и принципа на действие на машините за добиване на трески и развлакняване на дървесината
· О бяснява устройството и принципа на действие на машини за добиване на раздробена дървесина и развлакняване
· Дефинира технологичните изисквания за транспортиране, съхраняване
и олепиляване на дървесните влакна
· О писва принципа на действие и работата на пресови линии за формиране на пакети
· О бяснява технологиите за механична обработване и повърхностно
облагородяване на плочите
· И зброява дейностите по настройване и поддържане на машини,
инструменти и съоръжения

Умения

· П
 рилага необходимите режими за производство на твърди плочи от
дървесни влакна (ПДВ) и на плочи от дървесни влакна със средна
плътност (МДФ)
· Прилага технологиите за механична обработване и повърхностно
облагородяване
· Н астройва машини, инструменти и съоръжения

Компетентности

· П
 роизвежда качествено твърди плочи от дървесни влакна (ПДВ) и
плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ), спазвайки
технологичните изисквания

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по задание

стандартните изисквания към плочи
плочи от дървесни влакна със средна
режимите за производство на плочи
плочи от дървесни влакна със средна

от дървесни влакна
плътност (МДФ)
от дървесни влакна
плътност (МДФ)

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· К ласифицира и описва технологичните процеси за производство на
плочи от дървесни влакна (ПДВ)
· Обяснява технологичния процес за производство на плочи от дървесни
влакна със средна плътност (МДФ)
За средство 2:
· Поставената задача е изпълнена самостоятелно
· Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности
при изпълнение на задачата

ЕРУ 22
Наименование на единицата: Производство на фурнир и слоиста дървесина
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването
Ниво по НКР:

4
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Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 22.1:

Произвежда фурнир

Знания

· П
 ознава дървесината, използвана за производство на фурнир, като
посочва изискванията за подбор на трупи (секции) за добиването му
· О писва методите за пластифициране на дървесината за производство
на фурнир
· О бяснява същността на процеса „пропарване“ на дървесината, методите и съоръженията, използвани за пропарване
· И зброява видовете фурнир, начините и съоръженията за производството му (машини за рязан фурнир и машини за развиван фурнир)
· Познава методите и съоръженията за сушене на фурнир
· О бяснява нормативните изисквания за размерите на добития фурнир
за пакетиране, маркиране, съхранение и транспорт
· О бяснява дейностите по настройване и поддържане на машини,
инструменти и съоръжения

Умения

· И
 зпълнява в технологична последователност операциите за пластифициране на дървесината
· И зпълнява в технологична последователност операциите за производство на развиван и рязан фурнир, като настройва машините за
дебелина, съответстваща на заданието
· Н астройва сушилната линия на определените от технологичното
предписание режимни фактори за постигане на стойностите на зададената крайна влажност
· Н астройва и работи с гилотините за окрайчване на фурнир

Компетентности

· Р
 азпознава правилно видовете дървесина, подходяща за добив на
фурнир
· Прави заявка за необходимата суровина, съобразявайки се с рандемана и заданието
· Преценява правилно качеството на произведения фурнир съгласно
нормативните изисквания и предназначението му за употреба спрямо
заданието

Резултат от учене 22.2:

Произвежда шперплат

Знания

· К
 ласифицира видовете шперплат по строежа, вида на дървесината,
използваното лепило и качеството му
· И зброява начините за нанасяне на лепило и формиране на пакети
от фурнирни платна
· О бяснява устройството на пресите
· Познава нормативните изисквания за размерите на шперплата според
предназначението му
· И зброява дейностите по настройване и поддържане на машини,
инструменти и съоръжения

Умения

· И
 зпълнява в технологична последователност операциите за производство на шперплат
· Н астройва преси на режими, съответстващи на технологичната
документация
· Н астройва и работи с машините за окрайчване на шперплата
· Н астройва и работи с машините за шлайфане и калиброване по
дебелина на шперплата
· И зпълнява в технологична последователност операциите за ламиниране на шперплат

Компетентности

· П
 рави заявка за необходимия фурнир по вид, количество и качество,
както и за лепило, в съответствие със заданието за производство на
шперплат
· К омпетентен е правилно да оцени качеството на произведения
шперплат спрямо нормативните изисквания и предназначението му
за употреба съгласно заданието

Резултат от учене 22.3:

Произвежда слоисто-слепена дървесина от фурнир и огънато-слепени
детайли
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Знания

· К
 ласифицира видовете слоисто-слепена дървесина от фурнир и огъната
слоиста дървесина по строеж, вид дървесина и използвано лепило
· И зброява начините за нанасяне на лепило и формиране на пакети
от фурнирни платна
· Познава устройството на пресите
· И зрежда дейностите по настройване и поддържане на преси, машини,
инструменти и съоръжения

Умения

· Р
 азчита технологичната документация, регламентираща производството на огънато-слепените заготовки и детайли
· Н астройва пресите на режими, съответстващи на технологичната
документация
· И зпълнява в технологична последователност операциите за производство на огънато-слепени заготовки
· Н астройва и работи с машините за разкрояване на огънато-слепени
заготовки и окрайчване на получените детайли

Компетентности

· П
 рави заявка за необходимия фурнир по вид, количество и качество,
както и за лепило, в съответствие със заданието за производство на
огънато-слепени детайли
· Компетентен е правилно да оцени качеството на произведените огънато-слепени детайли съгласно изискванията на заданието

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебна работилница
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· О бяснява основни теоретични понятия относно пластифицирането,
огъването и лепенето на дървесината
· В ладее основни теоретични знания за видовете фурнир, шперплат и
слоисто-слепена дървесина, както и начините за получаване
За средство 2:
· Поставената задача е изпълнена самостоятелно, като са проявени
професионални знания, умения и компетентности

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на строителни
изделия от дървесина“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 23
Наименование на единицата: Производство на строително-столарски изделия
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Техник-технолог в дървообработването
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 23.1:

Подготвя суровини и материали за производство на строително-столарски изделия

Знания

· О
 писва видовете строително-столарски изделия
· О бяснява изискванията към строително-столарските изделия
· К ласифицира видовете строително-столарски изделия

Умения

· П
 одбира основните и спомагателните материали за производство на
строително-столарски изделия

Компетентности

· П
 одготвя качествено основните и спомагателни материали за производство на строително-столарски изделия

Резултат от учене 23.2:

Произвежда строително-столарски изделия
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 ознава различните видове строително-столарски изделия
П
К ласифицира строително-столарски изделия по различни признаци
И зброява съставните части на строително-столарски изделия
Н азовава материалите за производство на строително-столарски
изделия
И зрежда специализираните машини за производство на строителностоларски изделия
О бяснява начините за съединяване на детайлите в агрегати и изделия
О бяснява технологичните операции за производство на строителностоларски изделия
О писва устройството и принципа на действие на машините за производство на строително-столарски изделия
О писва методите и съставите за формиране на защитно-декоративни
покрития и модифициране и консервиране

Умения

· Р
 азчита конструктивна документация на видовете строителностоларски изделия
· И зготвя конструктивна и технологична документация на строителностоларски изделия
· Подготвя машините и инструментите за производство на строителностоларски изделия
· Н астройва и поддържа машините за производство на строителностоларски изделия
· Н анася средства за защита и модифициране

Компетентности

· П
 роизвежда качествено строително-столарски изделия, като следва
стриктно технологичните операции

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Практическа задача

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· К ласифицира видовете строително-столарски изделия
· О писва технологичните процеси за производство на строителностоларски изделия
За средство 2:
· Произвежда строително-столарски изделия по задание

4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се провежда в специализирани кабинети по чертане и конструиране,
технологии, дървообработващи машини, компютри и др.
4.1.1. Основно оборудване – учебни маси, чертожни маси, столове, учебна дъска, технически
средства и аудио-визуална техника (компютри,
мултимедия и др.).
4.1.2. Помощно оборудване – чертожни инструменти, линеали, мостри, пробни образци.
4.1.3. Учебни пособия – табла с мостри, образци на основни и спомагателни материали за
съответната специалност, схеми за устройството на различните видове машини, каталози на
мебели и други изделия от дървесина, БДС за
съответните изделия, учебници по изучаваните
предмети, вк лючително електронни ку рсове
(ако има такива).
4.2. Учебна работилница
В учебните работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват
с ръчни инструменти, преносими електрически
инст ру мен т и, съоръжени я, п риспособлени я,

машини, тезгя х и, как то и със съот вет ни те
пособи я съобразно усвояваната професи я и
специалност. Учебните работилници трябва да
осигуряват работни места за всички обучавани,
както и работно място за обучаващия.
4.2.1. Учебна работилница по дървообработване
Учебната работилница по дървообработване за
обучение по професията „Техник-технолог в дървообработването“ трябва да бъде оборудвана със:
универсални дървообработващи машини – гатер, циркуляр, банциг, абрихт, щрайхмус, фреза
(по една за група от седем обучавани), лентова
шлайфмашина, тезгяхи, ръчни инструменти,
преносими ел. инструменти, приспособления
(вайми, стяги, кнехтове, чукове, отвертки).
Помощно оборудване – прахосмукачка, ютия,
чукове, калибри, шаблони, спомагателни материали (различни видове лепила, шкурка, лакове),
рулетки, моливи и др.
4.2.2. Учебна работилница по мебелно производство
Учебната работилница за обучение по специалността „Мебелно производство“ трябва да
бъде оборудвана със: специализирани дърво
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обработващи машини – пробивна машина, дърводелски струг, преса, тезгяхи, ръчни инструменти,
преносими ел. инструменти, шприцпистолети,
пневматичен пистолет, приспособления (вайми,
стяги, кнехтове, чукове, отвертки).
Помощно оборудване – прахосмукачка, ютия,
калибри, шаблони, спомагателни материали (различни видове лепила, шкурка, байцове, лакове),
рулетки, моливи и др.
4.2.3. Учебна работилница по реставрация на
стилни мебели и дограма
Учебната работилница за обучение по специалността „Реставрация на стилни мебели и дограма“
трябва да бъде оборудвана със: специализирани
дървообработващи машини – пробивна машина,
дърводелски струг, преса, тезгяхи, ръчни инструменти, преносими ел. инструменти, шприцпистолети, пневматичен пистолет, приспособления
(вайми, стяги, кнехтове, чукове, отвертки).
Помощно оборудване – прахосмукачка, ютия,
калибри, шаблони, спомагателни материали (различни видове лепила, шкурка, байцове, лакове),
рулетки, моливи и др.
4.2.4. Учебна работилница по тапицерство и
декораторство
Учебната работилница за обучение по специалността „Тапицерство и декораторство“ трябва да
бъде оборудвана със: универсален банциг, лентова
кроячна машина, шевна машина (по една за група
от седем обучавани), съоръжения (пневматични
пистолети, съоръжения за опъване на колани),
инструменти (ножове, клещи, шила, игли).
Спомагателни материали – тапицерски кламери, скоби, винтове, гвоздеи, моливи, рулетки и др.
4.2.5. Учебна работилница за производство
на врати и прозорци
Учебната работилница за обучение по специалността „Производство на врати и прозорци“
трябва да бъде оборудвана със: специализирани
дървообработващи машини – фреза, шипорезна
машина, преса, шлайфмашина (по една за група
от седем обучавани), ръчни инструменти, преносими ел. инструменти, приспособления (вайми,
стяги, кнехтове, чукове, отвертки).
По м о щ н о о б о р у д в а н е – п р а хо с м у к ач к а ,
ютия, калибри, шаблони, рулетки, спомагателни
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материали (лепила, шкурка, лакове), отвеси,
моливи и др.
4.2.6. Обучение по практика за специалнос
тите „Дърворезни и амбалажни производства“,
„Производство на плочи и слоиста дървесина“
Обучението по практика за специалностите „Дърворезни и амбалажни производства“,
„Производство на плочи и слоиста дървесина“
се извършва в реални производствени условия.
4.2.7. Учебна работилница за производство на
строителни изделия от дървесина
Учебната работилница по специалност „Производство на строителни изделия от дървесина“
трябва да бъде оборудвана със: специализирани
дървообработващи машини – фреза, пробивна
машина, дърводелски струг (по една за група от
седем обучавани), тезгяхи, ръчни инструменти,
преносими електрически инструменти, шприц
пистолети, пневматичен пистолет, приспособления (стяги, чукове, отвертки).
Помощно оборудване – прахосмукачка, ютия,
шаблони, спомагателни материа ли (лепила,
шкурка, лакове), рулетки, моливи и др.
5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните предмети
или модули по професионална подготовка имат
лица с висше образование по съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125
от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64
от 2002 г.), могат да преподават лица без висше
образование и без професионална квалификация „учител“, ако са придобили професионална
квалификация по съответната специалност при
условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компетентности.
1866
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-60
от 13 март 2019 г.
За реализацията на проект „Модернизация
на железоп ът ната л ини я Софи я – П ловдив,
жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ с цел постигане на проектна
скорост до 160 км/ч е необходимо да бъде одобрен
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за ново трасе на жп линията в участъка Ихтиман – Септември. Железопътна линия
София – Пловдив представлява национален обект
по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост и чл. 29,
ал. 1 от Закона за железопътния транспорт като
елемент на Трансевропейската железопътна мрежа
и част от железопътна магистрала Калотина-запад
(държавна граница със СР Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград
(държавни граници с Република Гърция и Република Турция), посочена в т. 1 на приложение
№ 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата от 2001 г. за
категоризация на железопътните линии, включени в железопътната инфраструктура и закриване
на отделни линии или участъци от линии. С
Решение № 509 от 8.07.2011 г. на Министерския
съвет железопътна линия София – Пловдив е
определена за обект с национално значение.
Предвид изложеното на основание § 57, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ЗИДЗУТ) (ДВ, бр. 13
от 2017 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и
ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
заявление от Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
с вх. № АУ13-9/23.05.2018 г., допълнено с писмo
вх. № АУ13-9(32)/6.02.2019 г.; Заповед № РД-0215-26 от 10.02.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Заповед
№ РД-02-15-109 от 21.07.2015 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-02-15-26 от 10.02.2015 г., разгласени по
реда на чл. 124б от ЗУТ; Заповед № РД-02-15-35 от
3.05.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, разгласена по
реда на чл. 124б от ЗУТ; съобщаване и разгласяване
на проектите на ПУП – ПП по реда на чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ, в т.ч. с обявление в бр. 28 от
2016 г. на „Държавен вестник“; констативен акт
от 15.05.2017 г. на Община Костенец; становище
изх. № 33-НН-1054 от 21.12.2016 г. на Министерството на културата; Решение по ОВОС № 6-6 от
2014 г. за железопътна линия София – Пловдив,

участък Ихтиман – Септември; писмо изх. № 2600-2780/16.12.2015 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) относно Решение
№ 10667 от 14.10.2015 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 8830/2015 г.; писмо
изх. № ЕО-50/6.11.2017 г. на МОСВ, съгласно което
влязло в сила Решение по ОВОС № 6-6/2014 г. е
достатъчно основание за одобряване на проектите
на ПУП – ПП; Решение № ЕО-1/2019 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване
на необходимостта от извършване на екологична
оценка на проектите на ПУП – ПП в частта
на новопроектираната жп връзка между нова
гара Костенец и стара гара Костенец; Решение
№ 30 от 29.01.2019 г. на министъра на околната
среда и водите за допускане на предварително
изпълнение на Решение № ЕО-1/2019 г.; писмо
изх. № 12-00-67/5.03.2019 г. на МОСВ, удостоверяващо влезли в сила Решение № ЕО-1/2019 г.
и Решение № 30/29.01.2019 г.; писмо изх. № ПУ07-24(2)/11.07.2018 г. на Басейнова дирек ци я
„Източнобеломорски район“; Решение № КЗЗ-03
от 15.02.2018 г. на Комисията за земеделските
земи (КЗЗ) при Министерството на земеделието,
храните и горите (МЗХГ) за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски
нужди и утвърждаване на площадки и трасета за
проектиране; писмо изх. № 70-281/27.04.2018 г. на
дирекция „Поземлени отношения и комасация“
към МЗХГ за влязло в сила Решение № КЗЗ-03
от 15.02.2018 г. на КЗЗ; писмо изх. № 12-0047(1)/7.02.2017 г. на „Югозападно държавно предприятие“ – ДП „Благоевград“ към МЗХ; писмо
изх. № 186/18.07.2018 г. на „Геозащита“ – ЕООД,
Перн и к; Зд ра вно за к л ючен ие изх. № 32-21304/23.10.2017 г. на Регионалната здравна инспекция – Софийска област; писмо рег. № 578500-3308,
екз. № 2/22.05.2017 г. на дирекция „Управление
на собствеността и социални дейности“ към
Министерството на вътрешните работи; писмо
рег. № 812100-21966, екз. № 2/10.12.2018 г. на Министерството на вътрешните работи; писмо рег.
№ 198300-7043/27.12.2018 г. на Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“; становища рег. № 14-00-102/6.04.2017 г. и
рег. № 14-00-102/2.11.2018 г. на Министерството
на отбраната; писма рег. № 3-44/13.02.2017 г. и
рег. № 3-216/3.07.2018 г. на „ТЕРЕМ – Цар Самуил“ – ЕООД, към Министерството на отбраната;
становища рег. № Д-846, екз. № 2 от 16.04.2018 г.
и рег. № Д-2663, екз. № 2 от 10.12.2018 г. на
Държавна агенция „Национална сигурност“;
писмо изх. № ЦУ-ПМО-961(4)/15.03.2017 г. на
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД;
писмо изх. № 1202433028/29.12.2016 г. на „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД; писмо рег. № 95Д-11/2.02.2017 г. на „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД; писмо изх. № БТГ
24-00-5822/6.12.2016 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД;
писмо изх. № 319/3.02.2017 г. на „Лукойл – България“ – ЕООД; писма изх. № 607/16.12.2016 г.
и изх. № 609/16.12.2016 г. на „Напоителни системи“ – ЕАД, София клон; писма изх. № 24-001830/5.09.2017 г., изх. № 24-00-2445/29.11.2017 г. и
изх. № 24-00-1491/17.07.2018 г. на Агенция „Пътна
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инфраструктура“; писмо изх. № 92-Д-8/2.06.2017 г.
на Община Костенец за съответствие на проектите
на ПУП – ПП с общинските планове за защита
при бедствия; писмо изх. № ТО-1843/22.02.2017 г.
на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
София област; писмо изх. № TI37498/13.05.2015 г.
на „Теленор България“ – ЕАД; писма рег. № 00941425/15.05.2015 г. и рег. № 0094-1645/22.07.2016 г.
на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“; писмо
изх. № 3171/19.05.2015 г. на „Мобилтел“ – ЕАД;
писмо изх. № ОМ-ИД-73/11.05.2015 г. на „Овергаз
мрежи“ – АД; писмо изх. № 158/19.05.2015 г. на
„Ситигаз България“ – ЕАД; решения от протокол
№ УТАТУ-01-02-10/21.02.2019 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика при МРРБ и Заповед
№ РД-02-15-12 от 18.01.2019 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на железопътна линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември,
разположени в землището на с. Долна Василица,
община Костенец, Софийска област, и проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за териториите, необходими за изграждане на
железопътна линия София – Пловдив, участък
Ихтиман – Септември, разположени в землището на с. Костенец, община Костенец, Софийска
област, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – София
област, в 14-дневен срок от обнародването є чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
2036

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-18
от 17 юли 2018 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1
и ал. 5 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти в
Европейския съюз във връзка със заявления № АО2013 от 14.11.2017 г., № АО-2013 от 11.01.2018 г. и
писма с вх. № 70-604 от 8.02.2018 г., № 70-2185 от
25.05.2018 г., № 70-2431 от 12.06.2018 г. и № 70-2565
от 21.06.2018 г., Сертификат за акредитация на
Национална система за акредитация ESYD – Гърция с № 899-2 за съответствие със стандарт EN/
ISO/IEC 17065:2012, валиден до 19.01.2022 г., и
Заповед № РД-09-657 от 17.07.2018 г. на министъра
на земеделието, храните и горите разрешавам на
„Космосерт услуги за сертифициране – клон Бъл-
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гария“ КЧТ с ЕИК 203118625, със седалище и адрес
на управление в Република България: София, ж.к.
Гоце Делчев, бул. България № 49А, ет. 4, офис 35,
да извършва контрол и сертификация на продукти
съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от
28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и
за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L
189, 20.07.2007 г.) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на
Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение
на биологичното производство, етикетирането и
контрола (ОВ, L 250, 18.09.2008 г.).
Продуктовият обхват на разрешението включва: непреработени растителни продукти; живи
животни или непреработени животински продук
ти; посевен и посадъчен материал и семена за
култивиране; преработени земеделски продукти,
предназначени за храна; преработени земеделски
продукти, предназначени за фуражи.
Разрешението е валидно до 19.01.2022 г.
МЗХГ, Рег. № BG-BIO-18
Министър:
Р. Порожанов
2034
РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-10
от 2 ноември 2018 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1,
ал. 5 и 6 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти
в Европейския съюз във връзка със заявления
№ АО-1475 от 13.07.2018 г., № АО-1475 от 7.08.2018 г.
и № АО-1475 от 16.10.2018 г. и Сертификат за
акредитация на Национална система за акредитация ESYD – Гърция с № 106-4 за съответствие
със стандарт EN/ISO/IEC 17065:2012, валиден до
4.11.2022 г., и Заповед № РД-09-979 от 2.11.2018 г.
на министъра на земеделието, храните и горите
разрешавам на „Институт за контрол на биологични продукти акционерно дружество с фирма
„Био Еллас“ – Гърция, чрез търговско представителство с наименование „Институт за контрол
на биологични продукти акционерно дружество с
фирма „Био Еллас“ с ЕИК 175426883, със седалище и адрес на управление в Република България:
Пловдив, ул. Патриарх Евтимий № 15, ет. 1, офис 8,
да извършва контрол и сертификация на продукти
съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от
28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и
за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L
189, 20.07.2007 г.) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на
Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение
на биологичното производство, етикетирането и
контрола (ОВ, L 250, 18.09.2008 г.).
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Продуктовият обхват на разрешението включва: непреработени растителни продукти; живи
животни или непреработени животински продук
ти; посевен и посадъчен материал и семена за
култивиране; преработени земеделски продукти,
предназначени за храна; преработени земеделски
продукти, предназначени за фуражи; аквакултури
и продукти от тях.
Разрешението е валидно до 4.11.2022 г.
МЗХГ, Рег. № BG-BIO-10
Министър:
Р. Порожанов
2035
РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-05
от 10 януари 2019 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1,
ал. 6 и 7 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз във връзка със Заявление
с вх. № 70-4900 от 12.11.2018 г., допълнителни
писма с вх. № 70-5136 от 14.12.2018 г., № 70-5136
от 27.12.2018 г., № 70-5599 от 2.01.2019 г., документи, получени по електронна поща на 4.01.2019 г.,
Сертификат за акредитация на „Германски орган
за акредитация DAkkS“ с № D-ZE-14009-01-00 за
съответствие със стандарт EN/ISO/IEC 17065:2012,
валиден от 3.12.2018 г., и Заповед № РД-09-13 от
10.01.2019 г. на министъра на земеделието, храните
и горите разрешавам на „Лакон – Частен институт за сертификация на биологично произведени
хранителни продукти“ – ООД, с ЕИК 104682688,
със седалище и адрес на управление в Република
България: Велико Търново, бул. България № 14,
вх. А, да извършва контрол и сертификация на
продукти съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на
Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното
производство и етикетирането на биологични
проду кти и за отм яна на Регламент (ЕИО)
№ 2092/91 (ОВ, L 189, 20.07.2007 г.) и Регламент
(ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември
2008 г. за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на
Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното
производство и етикетирането на биологични
продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250,
18.09.2008 г.).
Продуктовият обхват на разрешението включва: селскостопанска продукция, производство
на преработени храни, търговия с трети страни – внос, възлагане на дейност на трета страна,
както и производство на фуражи; биологично
производство за категориите: непреработени
растителни продукти, живи животни или непреработени животински и преработени земеделски
продукти.
Продуктовият обхват не включва аквакултури,
продукти от тях и вино.
Разрешението е валидно до 2.12.2022 г.
МЗХГ, Рег. № BG-BIO-05
Министър:
Р. Порожанов
2032
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РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-17
от 18 януари 2019 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1,
ал. 6 и 7 и чл. 21а, ал. 2 от Закона за прилагане
на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз във връзка със
Заявление с вх. № АО-2264 от 19.11.2018 г., писма
с вх. № АО-2264 от 20.12.2018 г., вх. № АО-2264 от
14.01.2019 г. и копие на документ от ИА „Българска служба за акредитация“ с изх. № 29/5ОСП/
ПА/Е от 6.07.2018 г., удостоверяващ, че е открита процедура по преакредитация с рег. № 29/5
ОСП/ПА/4.07.2018 г., и Заповед № РД-09-35 от
18.01.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите разрешавам на „Агенция за биологична сертификация“ – ЕООД, с ЕИК 203055160,
със седалище и адрес на управление – Варна,
район „Приморски“, ул. Народен юмрук № 6А,
да извършва контрол и сертификация на продукти съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на
Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното
производство и етикетирането на биологични
проду кти и за отм яна на Регламент (ЕИО)
№ 2092/91 (ОВ, L 189, 20.07.2007 г.) и Регламент
(ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември
2008 г. за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на
Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното
производство и етикетирането на биологични
продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250,
18.09.2008 г.).
Продуктовият обхват на разрешението включва: живи и непреработени земеделски продукти;
преработени земеделски продукти, предназначени
за храна; фуражи; посадъчен и посевен материал;
дрожди, използвани за храна или фураж.
Продуктовият обхват не включва аквакултури,
продукти от тях и вино.
Настоящото разрешение се издава за срок от
изтичането на действащото разрешение до приключване на процедурата по преакредитация, но
не по-дълъг от 6 месеца.
МЗХГ, Рег. № BG-BIO-17
Министър:
Р. Порожанов
2033

НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-05-172
от 11 март 2019 г.
На основание чл. 9, т. 9 и чл. 10 във връзка
с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката
нареждам:
I. Утвърждавам изменението в Номенклатурата
на страните и териториите за статистически цели,
версия 2015, утвърдена със Заповед № РД-05-916
от 1.12.2015 г. на председателя на НСИ (ДВ,
бр. 97 от 2015 г.), изм. със Заповед № РД-05-856
от 8.11.2017 г. (ДВ, бр. 94 от 2017 г.), както следва:
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1. Да се промени наименованието бивша
югославска република Македония на Република
Северна Македония. Краткото наименование на
страната е Северна Македония.
2. Да се използват същите цифрови и буквени
кодове.
II. Утвърденото изменение в номенклатурата
по т. І влиза в сила от датата на обнародването
в „Държавен вестник“.
Председател:
С. Цветарски
2085

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-131
от 22 февруари 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Тученица, община Плевен, област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 12.09.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
2004
ЗАПОВЕД № РД-18-132
от 27 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
частта от неурбанизираната територия в землището на с. Манолич, община Сунгурларе, област
Бургас, определена от землището на с. Каменско,
закрито с Решение № 94 на МС от 14.02.2013 г.
(ДВ, бр. 18 от 2013 г.).
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Р. Янков
2007

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 871
от 20 декември 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община са постъпили заявления
с вх. № ГР-94-00-229/26.11.2015 г. и № ГР-94-00229/1/8.12.2015 г. от Ивайло Георгиев, Славчо
Илиев, А нета Илова, Верка Ту хлова, Борка
Топалова, Галина Мандева, Мирослав Тодоров,
Виолета Щеровска, Василка Владимирова, Стефчо
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Колев, Витка Георгиева, Валентина Георгиева и
Емилия Георгиева с искане за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за поземлен имот с идентификатор 44063.6207.929
по КККР на с. Лозен, район „Панчарево“.
Към заявлението е приложено задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и
мотивирано предложение за ПУП, комбинирана
скица за пълна или частична идентичност, Решение № 1409 от 28.07.2008 г. за възстановяване
правото на собственост върху земеделски земи
съгласно плана за земеразделяне на Общинската служба по земеделие и гори – с. Панчарево,
удостоверение за наследници № 448/5.11.2015 г.,
скица № 15-133075/23.07.2015 г. за поземлен имот
с идентификатор 44063.6207.929 по КККР на с.
Лозен, издадена от СГКК – София, и пълномощно.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от отделите на НАГ.
Отдел „Устройствено планиране“ е удостоверил, че имотът попада в устройствена зона
„Смесена многофункционална зона предимно за
околоградския район“ (Смф2), т. 14 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Със Заповед № РД-09-50-1045 от 18.12.2015 г.
на главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за подробен устройствен
п ла н – п ла н за рег ула ц и я и зас т роя ва не в
териториален обхват на ПИ с идентификатор
44063.6207.929 по КККР на с. Лозен и изменение
на план за улична регулация.
С писмо изх. № ГР-94-00-229-[2]/18.12.2015 г.
заповедта е изпратена до заявителя и до кмета
на район „Панчарево“ за разгласяване по реда
на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
С ъ с з а я в л ен ие в х . № С А Г16 -Г Р 0 0 -1958/
3.05.2016 г. е внесен проект за одобряване на
ПУП – изменение на план за улична регулация
и план за регулация и застрояване в обхвата на
ПИ с идентификатор 44063.6207.929 по КККР на
с. Лозен с обяснителна записка.
Проектът е съгласуван от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на 25.01.2016 г. и „Софийска вода“ – АД. Представени са изходни данни
вх. № ТУ-169/18.01.2016 г. от „Софийска вода“ – АД,
декларация за липса на съществуваща висока дървесна растителност, заверена от Дирекция „Зелена
система“ – СО, с № СЕК16-ГР26-31/26.01.2016 г. в
съответствие с чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО и становище с № 94-00-9619/30.09.2016 г. на директора на
РИОСВ – София, за преценка на необходимост
от извършване на екологична оценка.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-1958-[1]/11.05.2016 г.
проектът е изпратен в район „Панчарево“ за съобщаване на заинтересованите лица по реда на
чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, като съгласно писмо изх.
№ РПН16-ДИ05-580/3/20.07.2016 г. на кмета на
район „Панчарево“ и представените към него доказателства в законоустановения срок по чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ няма постъпили възражения. По
проекта е представено положително становище
№ РПН16-ДИ05-580/18.07.2016 г. на кмета на
район „Панчарево“.
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Проектът е разгледан от ОЕСУТ, който с решение по протокол № ЕС-Г-78/25.10.2016 г., т. 9, е
направил служебно предложение проектът да се
доокомплектова с план-схеми по части „ВиК“ и
„Ел.“, които да се съгласуват с експлоатиращите
предприятия, като след неговото изпълнение е
прието проектът да се внесе отново за разглеждане от ОЕСУТ.
В изпълнение на служебните предложения със
заявление вх. № САГ17-ГР00-1958-[4]/26.09.2017 г.
е внесен коригиран проект, който предвижда изграждане на ТП в нов УПИ II, съгласуван от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 25.09.2017 г.,
съгласно становище изх. № 1202635403/25.09.2017 г.
и план-схема по част „ВиК“, съгласувана от
„Софийска вода“ – АД, съгласно становище изх.
№ ТУ-331/22.03.2017 г.
Проектът е разгледан от отдел „ББДПРЗПГМ“
в НАГ по части „Ел.“ и „ВиК“ и са приложени
техните становища.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
решение по протокол № ЕС-Г-93/21.11.2017 г., т. 4,
и е взето решение същият да бъде изпратен в СОС
за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 от ЗОС.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1958-[6]/
12.04.2018 г. е внесено удостоверение № 2541071/2.04.2018 г. от СГКК – София, съгласно
разпоредбата на чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба № РД02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването
и поддържането на КККР.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-1958-[7]/15.06.2018 г.
на главния архитект в СОС е внесен доклад за
одобряване на проекта за ПУП и план-схеми
към него съобразно компетентността на административния орган.
В НАГ – СО, е постъпил доклад изх. № СОА18ВК66-4338-[1]/29.06.2018 г. на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура,
достъпна среда и жилищна политика, видно от
който на проведено заседание на 27.06.2018 г.
комисията е взела решение за отлагане на док
лада, като е възложено на главния архитект на
СО да се увеличат габаритите на улица-тупик
от 3,50 м на 6 м.
В изпълнение на горното със за явление
вх. № САГ16-ГР00-1958-[9]/19.09.2018 г. е представен преработен проект за ПУП, като разширението на улицата-тупик е за сметка на
имотите – предмет на плана, и е представено
ново удостоверение изх. № 25-146870/12.09.2018 г.,
с което СГКК – София, съгласува проекта на
основание чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба № РД02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването
и поддържането на КККР.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
решение по протокол № ЕС-Г-74/2.10.2018 г., т. 6,
и е взето решение, че така коригираният проект
не налага обявяването му по реда на чл. 128,
ал. 10 от ЗУТ и същият да бъде изпратен в СОС
за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 от ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от
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ЗУТ, а именно: Ивайло Георгиев, Славчо Илиев,
Анета Илова, Верка Тухлова, Борка Топалова,
Галина Мандева, Мирослав Тодоров, Виолета
Щеровска, Василка Владимирова, Стефчо Колев,
Витка Георгиева, Валентина Георгиева и Емилия Георгиева, собственици на поземлен имот
с идентификатор 44063.6207.929 по КККР на с.
Лозен – предмет на плана, което се установява
от представените в производството документ за
собственост и удостоверение за наследници.
Кадастралната карта на с. Лозен е одобрена
със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2011 г., издадена
от изпълнителния директор на АГКК.
Действащият ПУП е одобрен със Заповед
№ РД-09-50-342 от 18.03.2009 г. на главния архитект на СО.
С проекта се създават нови УПИ II-6207.929 –
„За складове, офиси, магазини и ТП“, УПИ III6207.929 – „За складове, офиси и магазини“, УПИ
IV-6207.929 – „За складове, офиси и магазини“,
УПИ V-6207.929 – „За складове, офиси и магазини“,
УПИ VI-6207.929 – „За складове, офиси и магазини“, кв. 31б, м. Врана – Лозен – Триъгълника,
като вътрешните регулационни граници следват
имотните такива на същия по кадастралната карта.
Предвид горното е налице основание за одоб
ряване на ПР по чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на новообразуваните
УПИ е предвидено да се осигури по новопредвидената улична регулация. С проекта за изменение
на плана за регулация се предвижда изменение
на план за улична регулация между о.т. 9д и о.т.
9е за откриване на нова улица от о.т. 9е до о.т.
9и и нова задънена улица от о.т. 9ж до о.т. 9з в
съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Улицата се одобрява при спазване изискванията на чл. 81, ал. 1, изр. първо, предл. второ от
ЗУТ за ширина, като лицето на УПИ отговаря
на размерите, предвидени в чл. 81, ал. 3 от ЗУТ.
Изменението на плана за улична регулация е
обусловено от урегулирането на имотите – предмет на плана, и необходимостта от осигуряване
на достъп до тях.
Предви д горното за изменението на
ПУП – ИПУР е налице основание по чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ.
С плана за застрояване в нови УПИ се предвижда нискоетажно като характер, с Нк.к. –
10 м, и свободностоящо като начин нежилищно
застрояване. Планът се одобрява при спазване
изискванията на чл. 35, ал. 2 от ЗУТ по отношение
изискуемите разстояния на нежилищни сгради
до вътрешните граници на УПИ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовани лица
по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект
за ИПУР и ПРЗ от компетентния за това орган,
внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
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По действащия ОУП на СО имотът попада в
устройствена зона „Смесена многофункционална
зона предимно за околоградския район“ (Смф2).
Предвиденото предназначение на новообразувани
УПИ е допустимо в тази устройствена зона съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в
ОУП на СО.
Предвид горното проектът не противоречи на
ОУП на СО, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, което се установява от представените
геодезическо заснемане и декларация, заверена
от Дирекция „Зелена система“ – СО, с № СЕК16ГР26-31/26.01.2016 г. за липса на дървесна растителност.
Предс та вено е п исмо с изх. № 94 - 0 0 9619/30.09.2016 г. от директора на РИОСВ – София,
съгласно което при реализация на ПУП – ИПР и
ПРЗ няма вероятност от отрицателно въздействие
върху защитените зони и че не е необходимо
провеждане на процедура по реда на глава втора
от Наредбата за ОС.
Спазено е изискването на чл. 65, ал. 2 и 5 от
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на КККР, като е
представено удостоверение № 25-41071/2.04.2018 г.
и удостоверение изх. № 25-146870/12.09.2018 г. от
СГКК – София.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на части от недвижими имоти – собственост на физически лица, за изграждане на
улица – публична общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС.
Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал. 4 от ЗУТ
„Отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане
на собственици на поземлени имоти са за тяхна
сметка.“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 110, ал. 1,
т. 1, чл. 17, ал. 2, т. 1, чл. 35, ал. 2, чл. 81, ал. 1,
3 и 4, чл. 103, ал. 4, чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 108,
ал. 5 от ЗУТ, т. 14 от приложението към чл. 3,
ал. 2 от ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕСГ-78/25.10.2016 г., т. 9, и № ЕС-Г-93/21.11.2017 г.,
т. 4, и № ЕС-Г-74/2.10.2018 г., т. 6, Столичният
общински съвет реши:
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Одобрява проект за:
1. Изменение на план за улична регулация на
м. Врана – Лозен – Триъгълника между о.т. 9д и
о.т. 9е за създаване на нова задънена улица от
о.т. 9ж до о.т. 9з и откриване на нова улица от
о.т. 9е до о.т. 9и по червените, сините, зелените
и кафявите линии, зачертавания, цифри и букви
съгласно приложения проект.
2. План за регулация за създаване на нови
УПИ II- 6207.929 – „За складове, офиси, магазини
и ТП“, УПИ III-6207.929 – „За складове, офиси
и магазини“, УПИ IV-6207.929 – „За складове,
офиси и магазини“, УПИ V-6207.929 – „За складове, офиси и магазини“, УПИ VI-6207.929 – „За
складове, офиси и магазини“, кв. 31б, м. Врана – Лозен – Триъгълника, по червените и сините
линии, цифри и текст съгласно приложения проект.
3. План за застрояване на нови УПИ II6207.929 – „За складове, офиси, магазини и ТП“,
УПИ III-6207.929 – „За складове, офиси и магазини“, УПИ IV-6207.929 – „За складове, офиси и магазини“, УПИ V-6207.929 – „За складове, офиси и
магазини“, УПИ VI-6207.929 – „За складове, офиси
и магазини“, кв. 31б, м. Врана – Лозен – Триъгълника, съгласно приложения проект без допускане на намалени отстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
4. План-схема на инженерната инфраструктура
по част „ВиК“ съгласно приложения проект в
обхвата на проекта за ИПУР и ПРЗ.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
2073

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 764
от 11 март 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 47 от 31.01.2019 г.
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на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 23.04.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.600.1082, представляващ УПИ VIII-1082 – за магазини и администрация, кв. 62, м. Ж.к. Хаджи Димитър, София,
бул. Владимир Вазов, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 1 570 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 157 000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София.
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.04.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
2067
РЕШЕНИЕ № 765
от 11 март 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 47 от 31.01.2019 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 24.04.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
поземлен имот с идентификатор 68134.1201.137 в
УПИ I, кв. 49а, м. Банишора – Зона Б-17, София,
ул. Пловдив, в участъка между ул. Габрово и
ул. Зайчар, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 234 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 23 400 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
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при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.04.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
2068
РЕШЕНИЕ № 766
от 11 март 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 47 от 31.01.2019 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 22.04.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.609.1199, представ
ляващ УПИ III-299, 300, кв. 21, м. Левски – Зона В,
София, ж.к. Левски – Зона В, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 130 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.04.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
2069
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РЕШЕНИЕ № 767
от 11 март 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 47 от 31.01.2019 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 22.04.2019 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.609.298, представляващ УПИ IV-292, 298, кв. 21, м. Левски – Зона В,
София, ж.к. Левски – Зона В, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 119 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 900 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.04.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
2070
РЕШЕНИЕ № 768
от 11 март 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 47 от 31.01.2019 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 24.04.2019 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
поземлен имот с идентификатор 68134.610.862,
представл яващ У ПИ Х-862, к в. 12д, м. Су ха
река-запад, София, ул. Христаки Павлович № 9,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 826 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 82 600 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
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при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите –
всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.04.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
2071
РЕШЕНИЕ № 769
от 11 март 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 47 от 31.01.2019 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 23.04.2019 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.610.859, представляващ УПИ VII-859, кв. 12д, м. Суха река-запад,
София, ул. Христаки Павлович № 11, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 1 463 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 146 300 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София.
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.04.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
2072
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

РЕШЕНИЕ № 1400
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
от ЗУТ и Решение № 103 от протокол № 9 от
17.10.2018 г. на Експертния съвет по устройство
на територията Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява план-схеми и парцеларни планове
към ПУП – ПЗ за ПИ № 00583.38.11 по КК и КР
на с. Арбанаси, община Велико Търново, м. Новите лозя, общинска собственост, за промяна на
предназначението на имота от земеделска земя с
начин на трайно ползване „Пасище“ в „За парк“:
Част: Благоустройство и паркоустройство – Вариант I; Част: ВиК – схема – Вариант I; Част:
Електро – Вариант I; Част: Идейна план-схема
за вертикална планировка – Вариант I; Част:
Геодезия – Вариант I.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
1945

РЕШЕНИЕ № 657
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Исперих, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за изграждане на водопроводно отклонение
за захранване на поземлен имот № 10015.20.153,
местност Коджа Екинлик, стопански двор, по
КККР на с. Вазово.
Настоящото решение подлежи на обжалване
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Разград,
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Димитров
2018

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 48
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, чл. 21,
ал. 7 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС Общинският съвет – гр. Габрово, одобрява подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
за частично изменение на застроителен и регулационен план (ЧИ на ЗРП) за част от кв. 25 по
плана на гр. Габрово, кв. Недевци, както следва:
променя се част от уличната регулация и се
видоизменя габаритът на улица с о.т. 99 – 103
във връзка с целесъобразно оптимизиране на
засегнати площи от поземлени имоти, частна
собственост. Изменението е нанесено върху скица
№ 637 от 3.10.2018 г.
Председател:
Л. Георгиева
2055

ОБЩИНА ДОСПАТ
РЕШЕНИЕ № 717
от 26 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Дос
пат, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: „Изграждане
на пречиствателна станция и тръбопровод с точка
на заустване“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок след обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
Ад. Ферев
2002

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 38
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасета
на електропровод и водопровод, захранващи ПИ
48876.44.24 (УПИ I-24, гробищен парк) в местността Енечето по КККР на землище Мокрище, община Пазарджик, възложен от Община
Пазарджик.
Проектното трасе на захранващия електропровод започва от табло НН от ТП до стопански
двор, намиращо се на границата на ПИ 48876.42.15,
преминава през ПИ 48876.42.7 – за селскостопански, горски и ведомствен път, ПИ 48876.42.18 – за
селскостопански, горски и ведомствен път, и
достига границата на ПИ 48876.44.24 (УПИ I-24,
гробищен парк) в местността Енечето по КККР
на землище Мокрище, община Пазарджик, който
следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с
червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Проектното трасе на захранващия водопровод
започва от съществуващ водопровод ∅ 80АЦ в
ПИ 48876.40.27 – за местен път, в близост до
стопански двор – ПИ 48876.40.43, пресича ПИ
48876.40.27 – за местен път, и продължава успоредно на електропровода, като преминава през
ПИ 48876.42.7 – за селскостопански, горски и
ведомствен път, и ПИ 48 876.42.18 – за селскостопански, горски и ведомствен път, и до достигане границата на ПИ 48876.44.24 (УПИ I-24,
гробищен парк) в местността Енечето по КККР
на землище Мокрище, община Пазарджик, който
следва да бъде захранен, съгласно изчертаното
със зелено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
1946

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 39
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от
съществуващ КРШ, извод „Г“ на БКТП „Зайкови
мандри“ до ново електромерно табло пред ПИ
с идентификатор 55155.8.222, местност Зайкови
мандри, землище гр. Пазарджик.
Проектното трасе на кабелната линия 1 kV
започва от съществуващ кабелен разпределителен шкаф, монтиран пред ПИ 55155.8.242 – местен път, преминава през него, навлиза в ПИ
55155.8.241 – местен път, и достига границите на
ПИ 55155.8.222, който следва да бъде захранен,
съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути
и регистъра на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
1947

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 588
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пещера, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор
56277.3.365 по КККР на гр. Пещера в местност
Лагера, с трасе на електропровода, който обхваща
поземлен имот с идентификатор 56277.3.372 (общинска собственост), с начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път, по
КККР на гр. Пещера, и водопровод до поземлен
имот с идентификатор 56277.3.365 по КККР на
гр. Пещера в местност Лагера, с трасе на водопровода, който обхваща поземлен имот с идентификатор 56277.3.372 (общинска собственост),
с начин на трайно ползване – селскостопански,
горски, ведомствен път, по КККР на гр. Пещера.
Ha основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Общинския съвет – гр. Пещера, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
П. Хамамджиев
2020

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 84
от 27 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна
част от настоящата докладна, за разширение на
структурна единица 429-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната
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карта на с. Войводиново, местност Баш пара,
община „Марица“, включващо поземлени имоти
с идентификатори № 11845.60.15, № 11845.60.5
и част от поземлени имоти с идентификатори
№ 11845.60.11 и № 11845.60.18 в м. Баш пара по
кадастралната карта на с. Войводиново, община
„Марица“, област Пловдив – общинска собственост, във връзка с провеждане на процедура по
промяна предназначението на земеделската земя
за неземеделски нужди по Закона за опазване на
земеделските земи и включване в ЗРП с отреждане
на урегулирани поземлени имоти за „жилищно
строителство“ с площ и регистър на координати
на граничните точки по приложената ситуация.
Председател:
Г. Трендафилова
2001

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 546
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
1. Одобрява изработения проект за подробен
устройствен план – парцеларен план ПУП/ПП,
засягащ ПИ 58356.506.402, ПИ 58356.71.18, ПИ
58356.71.8 по КККР на гр. Приморско, съгласно
приложения проект и регистър на засегнатите
имоти.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска
предварително изпълнение на постановеното
решение с цел своевременното реализиране на
мероприятията по възстановяване на пешеходен
мост при устието на р. Дяволска.
3. Възлага на кмета на община Приморско
да предприеме всички необходими действия за
изпълнение на настоящото решение.
Председател:
Зл. Тюлиева
1948

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 2129
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – кабелно трасе за ел. захранване
на ПИ с идентификатор 68850.181.47, местност
Герена, по КККР на гр. Стара Загора, с обща
дължина на ел. трасето 132 м за нуждите на
Антоанета Иванова Вапцарова-Генова.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
2045
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РЕШЕНИЕ № 2130
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на улична канализация и
изменение на ВиК схема за ПИ № 107033, местност
Атюрен, землище с. Малка Верея, община Стара
Загора, преминаващо през ПИ № 000117 – „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, и
ПИ № 000118 – „Напоителен канал“ – публична
общинска собственост, с обща дължина на канализационното трасе 88,30 м.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Стара
Загора до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Т. Брайков
2046
9. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от
Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5
от Закона за подземните богатства – строит елни
материали, в площ „Градището“, разположена в
землището на Асеновград, община Асеновград,
област Пловдив, описана със следните гранични
точки в координатна система БГС 2005, зона 35:
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№

Х (m)

Y (m)

7.

4566640.66

8427963.15

8.

4567602.19

8428630.79

9.

4567944.00

8428713.85

10.

4568074.08

8429027.90

11.

4568327.34

8429432.60

12.

4568607.55

8429658.81

13.

4568771.37

8429683.37

14.

4569080.34

8429685.97

15.

4569474.85

8429722.70

16.

4569763.25

8429705.73

17.

4569839.92

8429908.58

18.

4569971.59

8430145.97

19.

4569949.23

8430963.76

20.

4569810.27

8431890.15

21.

4569890.14

8432516.27

22.

4570294.24

8432883.63

23.

4570591.32

8433049.75

24.

4571262.16

8433139.19

25.

4572070.36

8433330.86

26.

4572476.06

8433420.30
8433647.11

27.

4572616.62

№

Х (m)

Y (m)

28.

4572815.57

8433975.14

1.

4653578

329419

29.

4573041.48

8434186.98

2.

4653342

329589

30.

4573360.93

8434276.42

3.

4653223

329602

4.

4653150

329598

31.

4573690.76

8434308.37

5.

4653062

329370

32.

4574379.17

8434311.56

33.

4574464.58

8434379.23

34.

4574642.71

8434408.99

35.

4574770.49

8434408.99

36.

4574842.37

8434492.05

37.

4574958.96

8434580.70

38.

4575094.48

8434646.14

39.

4572902.11

8435124.60

40.

4569909.76

8440885.99

41.

4572163.71

8443223.75

42.

4573017.70

8444100.78

43.

4577009.82

8445171.65

6.
4653176
329007
1959
11. – Министърът на енергетиката на осно
вание постъпило заявление за търсене и проучване
на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за търсене и проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми, в площ
„Гърбино“, разположена на територията на община Трекляно и община Кюстендил, област
Кюстендил, и описана със следните координати
в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4565076.55

8427997.12

2.

4565195.86

8428056.78

44.

4576555.93

8447089.73

3.

4565598.36

8428095.12

45.

4576344.50

8447021.15

4.

4565823.57

8428050.40

46.

4575964.08

8446825.03

5.

4566008.85

8427967.34

47.

4575812.90

8446786.50

6.

4566295.66

8427995.09

48.

4575548.10

8447364.53
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№

Х (m)

Y (m)

49.

4575521.02

8448072.31

50.

4576027.13

8448291.22

51.

4576260.91

8448336.44

52.

4575990.49

8449479.16

53.

4575633.81

8449731.43

54.

4575022.71

8449716.77

55.

4574761.68

8449777.50

56.

4574750.47

8449915.25

57.

4574607.62

8450096.55

58.

4574498.16

8450146.35

59.

4574252.54

8450549.84

60.

4574261.00

8450756.69

61.

4574145.53

8450798.35

62.

4574069.63

8450706.94

63.

4573732.03

8450879.23

64.

4573635.88

8451130.87

65.

4573138.57

8451175.60

66.

4572349.41

8451333.64

67.

4572281.94

8451434.50

68.

4572347.73

8451598.62

69.

4563158.74

8455403.50

70.

4562960.44

8454011.00

71.

4567666.73

8449604.28

72.

4569513.15

8448194.10

73.

4569777.59

8447550.72

74.

4568640.68

8447409.72

75.

4568261.65

8447489.06

76.

4568207.63

8442326.16

77.

4565366.51

8440394.35

78.

4562757.36

8442320.40

79.

4560561.21

8439949.97

Изключена площ
80.

4572154.47

81.

4572280.98

8445938.06

82.

4572280.98

8446071.03

8445938.06

83.
4572154.47
8446071.03
2059
22. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, съобщава,
че на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за
възлагане на недвижим имот № С190022-0910000183/15.03.2019 г. възлага на Бранимир Бранимиров Гюров с адрес: София, ж.к. Дружба, бл. 61,
вх. A, aп. 11, следните недвижими имоти, намиращи се в УПИ с идентификатор 68134.1006.848 в
София, област София, Столична община – район

ВЕСТНИК
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„Триадица“, местността Манастирски ливадиизток, кв. 64: 1. 12,50/4275,00 идеални части от
нанесения в кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. София, одобрени със Заповед
№ РД-18-108 от 13.12.2016 г. на изпълнителния
директор на АГКК, паркомясто № А1, намиращо
се на второ ниво в общия сутерен на Секция
„А“ (буква „А“), Секция „Б“ (буква „Б“) и Секция „В“ (буква „В“), което паркомясто е с площ
12,50 кв. м, при граници на същото паркомясто:
от две страни – двор, паркомясто № А2 и манев
рено пространство, заедно с принадлежащите
му 1,47 % идеални части от общия подземен
паркинг на Секция „А“, Секция „Б“ и Секция
„В“, които, изчислени в квадратни метри, представляват 23,03 кв. м, като общата квадратура
на паркомястото с включени идеални части е
35,53 кв. м, и заедно със съответните идеални
части от правото на строеж върху гореописания
урегулиран поземлен имот, в който се изгражда
подробно описаният по-горе жилищен комплекс;
2. 12,50/4275,00 идеални части от нанесения в
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-108 от
13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК,
паркомясто № А3, намиращо се на второ ниво в
общия сутерен на Секция „А“ (буква „А“), Секция
„Б“ (буква „Б“) и Секция „В“ (буква „В“), което
паркомясто е с площ 12,50 кв. м, при граници
на същото паркомясто: двор, паркомясто № А2,
маневрено пространство и паркомясто № А36,
заедно с принадлежащите му 1,47 % идеални
части от общия подземен паркинг на Секция
„А“, Секция „Б“ и Секция „В“, които, изчислени
в квадратни метри, представляват 23,03 кв. м,
като общата квадратура на паркомястото с включени идеални части е 35,53 кв. м, и заедно със
съответните идеални части от правото на строеж
върху гореописания урегулиран поземлен имот,
в който се изгражда подробно описаният по-горе
жилищен комплекс.
1967
4. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за професори по професионално направление: 4.2. Химически науки
(Физикохимия) – един за нуждите на Факултета
по химия и фармация; 3.3. Политически науки
(Политология – Политически системи и институции) – един за нуждите на Философския факултет;
доцент по професионално направление: 3.6. Право
(История на българската държава и право) – един
за нуждите на Юридическия факултет; главни
асистенти по професионално направление: 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – Новогръцки език) – един за нуждите на Факултета
по класически и нови филологии; 2.1. Филология
(Арабско обществознание) – един за нуждите на
Факултета по класически и нови филологии; 4.5.
Математика (Изследване на операциите) – един
за нуждите на Факултета по математика и информатика; 4.2. Химически науки (Технология на
финия органичен и биохимичен синтез) – един
за нуждите на Факултета по химия и фармация;
2.4. Религия и теология (Източно църковно пеене) – един за нуждите на Богословския факултет;
1.3. Педагогика на обучението по … (Хорознание,
Хорово пеене, Дирижиране) – един за нуждите
на Факултета по науки за образованието и изкуствата; 1.3. Педагогика на обучението по …
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(Методика на обучението по физика) – един за
нуждите на Физическия факултет, и изискване
към кандидатите: да притежават ОНС „доктор“
в професионално направление 4.1. Физически
науки или 1.3. Педагогика на обучението по …
(Методика на обучението по физика) и да имат
преподавателски опит, всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Списъкът с необходимите
документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени
и заемане на академични длъжности в СУ „Св.
Климент Охридски“. Документи се подават в
ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар
Освободител № 15, тел. 02/986-11-83. Приемно
време – от 15 ч. до 17 ч.
1962
629. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, преобявява конкурси
за прием на редовни докторанти по държавна
поръчка за учебната 2018/2019 г. съгласно РМС
№ 341 от 21.05.2018 г. по следните научни специал
ности (докторски програми):

№

Области на висше образование, професионално
направление и докторски
програми

Брой и форми
на обучение
бр. ре- бр. задовно дочно

Проф. направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия
1. Към Архитектурен факултет
Архитектура на сградите,
конструкции, съоръжения
и детайли
(Към катедра „Промишлени
и аграрни сгради“ – 1 бр.)

1

Синтез на архитектурата с
другите изкуства, интериор
и архитектурен дизайн

1

2. Към Строителен факултет

3.

4.

Строителни материали и
издели я и технологи я на
производството им

1

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
(в строителство)

1

Към Факултет по транспортно строителство
Проектиране, строителство
и поддържане на железни
пътища и съоръжения

1

1

Проектиране, строителство
и под д ърж а не на ул и ц и,
автомобилни пътища и съ
ор ъжения

-

2

Към Хидротехнически
факултет
Инженерна хидрология, хид
равлика и водно стопанство

2

Общо:

7

3
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В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до ректора на УАСГ;
2. автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с
приложението и нотариално заверено копие от
нея; 4. дипломи за висше образование, издадени
от чуждестранни висши училища, задължително
преминават в УАСГ през процедура съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване
на придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши училища; 5. други документи, удостоверяващи техните
интереси и постижения в съответната научна
област; 6. квитанция за платена такса 105 лв.
(таксата се заплаща в касата на счетоводството
на УАСГ – ректорат, заден двор). Подаването на
документи става в съответните факултети, както
следва: Архитектурен факултет – корпус А, нова
сграда, ет. 2, каб. 209, тел.: 963 52 45, вътр. 789,
зам.-декан по научно-изследователската работа;
Хидротехнически факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб. 203, тел.: 963 52 45, вътр. 772 или 696,
зам.-декан по научно-изследователската работа;
Строителен факултет – корпус Б, нова сграда,
ет. 3, каб. 314, тел.: 963 52 45, вътр. 372, зам.-декан
по научно-изследователската работа; Факултет
по транспортно строителство – корпус Б, нова
сграда, ет. 3, каб. Б11, тел.: 963 52 45, вътр. 421,
зам.-декан по научно-изследователската работа.
2021
64. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, с решение на академичния съвет от 26.02.2019 г. обявява конкурс за
асистент – един, в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Аналитична химия“, за
нуждите на катедра „Химия“ на Фармацевтичния
факултет при МУ – София. В двумесечен срок
от обнародването на обявата кандидатите могат
да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав № 2, София 1000,
стая № 125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://
mu-sofia.bg/.
2064
3. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за заемане на
следните академични длъжности: доценти: в
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна
специалност 05.02.21. Организация и управление
на производството (Управление, малък бизнес
и конфликтология) – един; в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.9. Туризъм
(Маркетинг и мениджмънт в туризма) – един; в
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищно образование, формиране
на игрови и социални умения) – един; в област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по физическо възпитание
и спорт в началното училище) – един; в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.9.
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Туризъм, научна специалност „Икономика и управление“ – един; в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Политическа икономия (Обща
икономическа теория)“ – един; в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалност „Компютърни системи и
технологии (Бази от данни)“ – един; в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност 03.01.45. Акушерство и гинекология – един; главни асистенти: в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, научна специалност „Автоматизация
на проектирането в електрониката“ – един; в област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност
„Компютърни системи и технологии (Мултимедия
и Уеб дизайн)“ – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.4. Обществено здраве, научна
специалност „Кинезитерапия“ – един; в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.4. Обществено
здраве, научна специалност 03.01.53. Социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията – двама, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се приемат в ректората, бул. Проф. Я. Якимов
№ 1, стая 214, тел. 056 715 725.
2014
69. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност главен асистент
в област на висше образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.2. Военно
дело, научна програма „Организация и управление
на въоръжените сили“, за военнослужещ в катедра
„Специализирана подготовка“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“. Условията
на конкурса са обявени със Заповед № ОХ-226
от 28.02.2019 г. на министъра на отбраната на
Република България, линк: https://https://www.
mod.bg/bg/doc/zapovedi/2019/20190228_OX226.pdf.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в регистратурата на университета, Велико Търново, бул. България № 76. За контакти:
тел. 062/618832.
2013
193. – Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност в област на висше образование 4.1.
Физически науки, научна специалност „Хелиофизика“, за нуждите на отдел „Слънце и Слънчева
система“ за главен асистент по тематика: „Моделиране на магнитните и топологични свойства
на избу хващи области на Слънцето“ – един.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
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се приемат в Института по астрономия с НАО,
п.к. 1784 София, бул. Цариградско шосе № 72,
тел. 02 974 19 10.
1960
273. – „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за заемане на акадeмичната длъжност професор в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност с шифър 03.01.46 Онкология, за нуждите
на Клиниката по лъчелечение при „УСБАЛ по
онкология – ЕАД. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи съгласно изискванията на
раздел IV от глава трета от ЗРАСРБ се подават в
отдел „Човешки ресурси“, сектор „Деловодство“,
на „СБАЛ по онкология“ – ЕАД, София 1797,
ул. Пловдивско поле № 6, ет. 6, тел. 02/80-76-256.
2040
247. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, обявява конкурс за
приемане на редовни докторанти по държавна
поръчка за учебната 2018 – 2019 г. в съответствие
с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет по следните научни специалности:
микробиология – трима; паразитология – един;
епидемиология – двама. Кандидатите подават
следните документи: 1. заявление до директора
за участие в конкурса; 2. автобиография (европейски образец със снимка); 3. нотариално заверено
копие на дипломата за завършена образователноквалификационна степен „магистър“ и приложението към нея; 4. удостоверение за признато
висше образование, ако дипломата е издадена
от чуждестранно висше училище; 5. документ за
трудов стаж, ако има такъв; 6. медицинско свидетелство; 7. свидетелство за съдимост; 8. списък
на публикациите, ако има такива; 9. сертификат
или диплома за владеене на чужди езици; 10. две
снимки; 11. други документи, удостоверяващи
интересите и постиженията в съответната научна област. Документи се подават в УНОМД на
НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов № 26.
За справка: тел. 02/8468307, срок – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“.
2065
16. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за урбанизираната територия в землището
на с. Караманите, община Вълчи дол, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
2012
15. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план за
улична регулация за част от бул. Джеймс Баучър
по о.т. 22 до о.т. 98; част от бул. Черни връх по
о.т. 68 до о.т. 130=228; ул. Златен рог по о.т. 114а
до о.т. 119а (нови); изменение на плана за регулация за части от м. Лозенец – І част – кв. 270,
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нов УПИ ІІІ; кв. 272, нови УПИ ІІІ, УПИ ХІІ,
УПИ ХІІІ и УПИ ХІV; кв. 274 (нов), нов УПИ І;
к в. 275, нови У ПИ V, У ПИ V І, У ПИ V ІІ и
УПИ VІІІ; изменение на плана за регулация за
част от м. Лозенец – ІІ част, кв. 153, нов УПИ ХІV,
и изменение на плана за застрояване за обособен нов кв. 274, нов УПИ І – „За озеленяване и
църква“, м. Лозенец – І част, район „Лозенец“.
Проектът е изложен в район „Лозенец“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Лозенец“.
1961
11. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план за осигуряване на
трасе за велосипедна и пешеходна алея, свързваща София с гр. Банкя, в обхват: план за улична
регулация от о.т. 1 (нова до кв. 7Б), м. Девети
септември – гр. Банкя, до о.т. 32 (нова), северно
от кв. 49, м. Девети септември – гр. Банкя; план
за улична регулация и изменение на план за регулация на кв. 7, м. Филиповци; план за улична
регулация от о.т. 1 (нова) – о.т. 5 (нова) до о.т. 12
(нова) и изменение на план за улична регулация
от о.т. 612 до о.т. 911, м. Люлин разширение-запад
до ул. Банско шосе, продължение на бул. Царица
Йоанна. Парцеларен план от о.т. 32 (нова), северно
от кв. 49, м. Девети септември – гр. Банкя, през
ПИ с идентификатор 68134.4409.89, между кадаст
рални райони 4410 и 4409; между кадастрални
райони 4407 и 4408; през кадастрален район 4407
и през кадастрален район 4406; между кадастрални райони 4405 и 4395; между кадастрални
райони 4405 и 4398; между кадастрални райони
4404 и 4398 до о.т. 1 (нова), землище Люлин.
Проектите подлежат на обществено обсъждане и
са изложени в район „Банкя“ и район „Люлин“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Банкя“ и район „Люлин“.
2015
2. – Община Айтос на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населеното място за обект: „Нов
отливен канал от нов дъждопреливник 12 на
гр. Айтос“. Трасето на отливния канал преминава през следните имоти: № 000056, землище
на гр. Айтос, с НТП „Полски път“, общинска
собственост; № 000695, землище на гр. Айтос, с
НТП „Канал“, общинска собственост, № 000907,
землище на гр. Айтос, с НТП „Полски път“, общинска собственост, № 000914 с НТП „Пасище,
мера“, общинска собственост, и № 272005 с НТП
„Нива“, собственост на Лидия Василева Василева.
Проектът се намира в дирекция „ТСУРР“ при
Община Айтос. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5
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от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2037
70 0. – Община Асеновгра д на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за обект:
„Нов водопровод от помпена станция до манастир
„Св. Петка“, в землището на с. Мулдава, община Асеновград. Проектът и придружаващата го
документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админист
рация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1951
93. – Областният управител на област Благоевград на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 148, ал. 3, т. 1 и чл. 152, ал. 2 от ЗУТ обявява
на заинтересованите лица, че е издадено Разрешение за строеж № РС-051 от 12.03.2019 г. за
строителство на обект: „Изграждане на защитни
съоръжения срещу наводнения по р. Струма“,
в частта „Участък преди гр. Симитли на км
376+00 от Е-79 при р. Градевска“, „Участък при
подпорната стена на км 377 +00 на път Е-79 след
гр. Симитли, област Благоевград“ и „Участък
преди моста на Е-79 км 378+128 след гр. Симит
ли на територията на община Симитли, област
Благоевград“. Местоположението на строежа е
речното корито на р. Струма на територията на
община Симитли. На основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
областната администрация – Благоевград.
1952
1. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – линеен обект извън границите
на урбанизирата територия, за обект: „Външно
електрозахранване с кабел НН 1 kV за жилищна
сграда и допълващо застрояване – гараж“, в имот
с идентификатор 58606.41.186 по кадастралната
карта на с. Пролеша, община Божурище. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание на
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2061
2. – Община гр. Дупница, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава
на заинтересуваните, че с протокол от 17.01.2019 г.
на комисия, назначена със Заповед № ДС-20-09
от 15.01.2019 г. на областния управител на област
Кюстендил, са приети помощен план и план на
новообразуваните имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ
за новообразуван имот № 72758.77.755, попадащ
в имот № 72755.77.66 от КККР за местност Валого, землище с. Тополница, община Дупница,
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по заявление вх. № 94-С-39/29.11.2018 г. от Сашо
Колев Русев. Плановете са изложени в сградата на
Община Дупница, пл. Свобода, ет. 1, стая № 4. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община
Дупница. Плановете са изложени в сградата на
Община Дупница, пл. Свобода, ет. 1, стая № 4.
1950
7. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ)
и план за регулация (ПУП – ПР) за местност
Белия камък, Кюстендил. Проектът е изложен
за разглеждане в сградата на администрацията
на Община Кюстендил, ет. 1, стая 19. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2017
1. – Областният управител на област Пловдив
в изпълнение на чл. 149, ал. 4 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 148,
ал. 3, т. 1 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж
№ РД-20-32 от 13.03.2019 г. на възложителя „Електроенергиен системен оператор“ – EАД, София,
бул. Цар Борис III № 201, ЕИК 175201304, съгласно одобрения от областния управител на област
Пловдив на 12.03.2019 г. работен инвестиционен
проект за обект: „Изграждане на нова въздушна
електропроводна линия ВЛ 110 kV п/ст „Чернозем“ – п/ст „Пясъчник“ (Терес), участък от стълб
№ 9 на съществуващата ВЛ 110 kV „Черничево“
по п/ст „Пясъчник“, попадащ в териториите на
три общини – Калояново, Съединение и Хисаря,
в област Пловдив“, като енергиен линеен обект
на техническата инфраструктура. Разрешението
за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез областния управител на
област Пловдив пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
1949
53. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
(ПП) за елементи на техническата инфраструктура
за „Проектно трасе на напорен водопровод за минерална вода от каптажна шахта на сондаж 1ХГ
„Спатово“ в ПИ 14.12 до УПИ 014007“ и „Трасе
на кабел НН от табло НН в УПИ 014007 до ПИ
14.12“, м. Попови ливади, землище на с. Спатово,
община Сандански, за захранване на обект „Къща
за гости“ в поземлен имот (ПИ) 014007 (ПИ с
идентификатор по КККР от 2018 г.: 68223.14.7) в
местността Попови ливади в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград: 1.
Трасето на кабел НН с проектна дължина 172,35 м
започва от имот 68223.14.7 и преминава през ПИ
68223.12.29 – селскостопански, горски, ведомствен
път на Община Сандански; ПИ 68223.12.28 – територия за транспорт – местен път на Община
Сандански; ПИ 68223.14.12 – каптажна шахта
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на сондаж 1ХГ в м. Попови ливади, землището
на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград. 2. Трасето и сервитутът на напорен
водопровод за минерална вода от ПИ 68223.14.12
до УПИ 014007 (ПИ 68223.14.7) попадат в рамките на сервитута на захранващия кабел НН. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Сандански.
2016

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Благоевград, против чл. 48, ал. 3
в частта „или упълномощено от него лице“;
чл. 49, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата за изграждане
и опазване на зелената система на територията на община Благоевград, приета с Решение
№ 154 от 25.04.2014 г., обективирано в протокол
№ 6/25.04.2014 г. на ОбС – Благоевград, е образувано адм. д. № 210/2019 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
19.04.2019 г. от 11 ч.
2027
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Бургас, против Наредба № 2 за
изграждане, стопанисване, контрол и опазване
на зелената система на територията на община
Айтос. По оспорването е образувано адм. д.
№ 393/2019 г., насрочено за 23.05.2019 г. от 11 ч.
2028
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас,
против разпоредбата на чл. 17, ал. 1 в частта „Заемат до 20 % от имотите с площ до 2000 кв. м и
до 10 % от имотите с площ над 2000 кв. м“, чл. 51,
ал. 3 в частта относно „… или упълномощено от
него лице“; чл. 52, ал. 2, т. 2, 3 и 6 от Наредбата
за изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Созопол. По оспорването е образувано адм. дело № 490/2019 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 25.04.2019 г. от 10 ч.
2048
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
зам. окръжния прокурор в Окръжната прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл. 17, ал. 1 в
частта относно „...заемат до 25 % от имотите с
площ до 5000 кв. м и 10 % от имотите с площ
над 5000 кв. м“, чл. 19, ал. 1, чл. 51, ал. 3 в частта
относно „...или упълномощено от него лице“ и
чл. 52, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата за изграждане
и опазване на зелената система на територията на
община Кула, както и срещу цялата наредба, приета с Решение № 88 от проведено на 13.08.2008 г.
заседание на Общинския съвет – гр. Кула, по
което е образувано адм. д. № 61/2019 г. по опи
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са на Административния съд – Видин, което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 23.04.2019 г. от 10 ч.
2078
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест от
Йордан Георгиев – прокурор при Окръжната
прокуратура – Кюстендил, срещу разпоредбите
на: чл. 19, ал. 1 в частта „могат да се разполагат
малки покрити обслужващи обекти (кафенета,
сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби дейности), както и обекти по чл. 56
и 57 от ЗУТ“; чл. 52, ал. 2, т. 3, чл. 52, ал. 2, т. 4,
чл. 52, ал. 2, т. 6 и чл. 52, ал. 6 от Наредбата за
изграждане и опазване на зелената система на
територията на община Дупница. Претендира се
противоречие с норми от по-висок ранг и се иска
отмяна на оспорените текстове от наредбата. По
оспорването е образувано адм. дело № 52/2019 г.
по описа на Административния съд – Кюстендил.
По делото е насрочено открито съдебно заседание
на 22.05.2019 г. от 10 ч.
2050
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 от АПК, че е постъпило оспорване по протест на Окръжната
п рок у рат у ра – Перн и к , срещ у разпоредбата
на чл. 42, ал. 2 в частта „или упълномощено
от него лице“ и разпоредбата на чл. 43, ал. 1,
т. 2 от Наредбата за изграждане и опазване на
зелената система на територията на община
Перник, приета с Решение № 1046 от 7.05.2015 г.
от Общинския съвет – гр. Перник. Образувано
е адм. дело № 126/2019 г. по описа на Административния съд – Перник.
2082
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 725 по описа
за 2019 г. на Административния съд – Пловдив,
по жалба на сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ срещу т. 12.1 от
„Раздел ІV – Такси за административни услуги“
на приложение № 1 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени
на права и услуги на територията на община
Асеновград.
2051
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 652 по описа
за 2019 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу чл. 38, ал. 1 и чл. 40 от Наредбата за
изграждане и опазване на зелената система на
територията на община Съединение.
2081
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 119/2019 г. по протест на Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу Наредбата за управление на горските територии на Община Чепеларе, приета с Решение № 932 по протокол № 52 от
28.07.2011 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе,
в нейната цялост. Съдът уведомява, че делото е
насрочено за 14.05.2019 г. от 13,30 ч., като заинтересованите лица могат да поискат с писмена
молба да се присъединят към оспорването или да
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встъпят като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания при
всяко положение на делото.
2056
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от адв. Явор Камбуров като
пълномощник на Ивона Богданова Петрова срещу Решение № 544 от 26.07.2018 г. на Столичния
общински съвет в частта на одобрения подробен
устройствен план – план за регулация на м. Дружба ІІ – 2-ра част, кв. 27, УПИ ІІ – „За ОДЗ и ПГ“,
по която е образувано адм. дело № 13021/2018 г.
по описа на Административния съд – София-град,
ІІ отделение, 25 състав, насрочено за 20.05.2019 г.
от 9,30 ч. Заинтересованите лица могат да подадат
молба за конституиране като ответници в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
2047
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че по протест на „Рейсър
Ауто“ – ЕООД, е образувано адм. д. № 324/2019 г.
по описа на съда, насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 29.05.2019 г. от 10 ч., по
което предмет на оспорване е разпоредбата на
чл. 33, ал. 1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Ботевград
на Общинския съвет – Ботевград.
2024
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 410/2019 г. по описа на АССO, което ще бъде
разгледано в открито съдебно заседание на
15.05.2019 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против чл. 32, 33, 34, 36 и 37 от Наредба № 16
за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Драгоман, приета с
Решение № 146 по протокол № 14 от 2.09.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Драгоман.
2025
Административният съд – Търговище, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Търговище, против чл. 48, ал. 3 и чл. 49, ал. 2,
т. 3 от Наредбата за изграждане и опазване на
зелената система на територията на община Попово. По протеста е образувано адм.д. № 41/2019 г.
по описа на Административния съд – Търговище,
със страни: Окръжната прокуратура – Търговище, и Общинския съвет – гр. Попово. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 9.04.2019 г. от 10 ч.
2049
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу
чл. 41, ал. 1, чл. 48, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 48, ал. 2 и
чл. 50, ал. 2, т. 1 и 4 от Наредбата за управление
на горските територии, собственост на Община
Смядово, приета с Решение № 78 по протокол № 7
от 26.04.2012 г. на Общинския съвет – гр. Смядово. Въз основа на протеста е образувано адм. д.
№ 104/2019 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 22.04.2019 от 9,30 ч.
2029
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Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Районната
прокуратура – Елхово, на разпоредбите на чл. 20,
ал. 3, чл. 24, ал. 2, чл. 37, ал. 1, т. 1, чл. 38, ал. 2,
т. 1, чл. 39, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Наредба № 10 за
условията и реда за установяване на жилищните
нужди на гражданите, настаняване под наем и
продажба на общински жилища на Община Болярово, по което е образувано адм. д. № 88/2019 г.
по описа на Административния съд – Ямбол,
насрочено за 23.05.2019 г. от 9,30 ч.
2079
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на
чл. 28, ал. 2 и чл. 52, ал. 2 от Наредба № 18 за
управление на горските територии, собственост
на Община Стралджа, приета с Решение № 67 от
протокол № 6 от 29.03.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стралджа, по което е образувано адм. д.
№ 83/2019 г. по описа на А дминистративния
съд – Ямбол, насрочено за 23.05.2019 г. от 9,30 ч.
2080
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
VІ състав, призовава Спиридон Паппас, роден
на 14.07.1975 г., гръцки гражданин, с неизвестен
адрес в чужбина, за заведеното срещу него от
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ищцата Калояна Костадинова Канариева от Бургас гр. дело № 5527/2018 г. по описа на Районния
съд – Бургас, за развод по реда на чл. 49 от СК,
като указва, че в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви,
респективно да изпрати свой изрично упълномощен процесуален представител, в деловодството на
Районния съд – Бургас, за връчване на исковата
молба и приложенията към нея.
2053
Великотърновският окръжен съд, гражданско
отделение, на основание чл. 679, ал. 2 и 3 от ТЗ
призовава кредиторите на длъжника „Ножарска
фабрика – Терна 1923“ – АД (в несъстоятелност),
със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Никола Габровски № 71, ЕИК 814190635,
по т.д. № 30/2017 г. по описа на ВТОС, да се явят
в съдебно заседание на 28.03.2019 г. от 10,30 ч.
в зала № 11 по ч.т.д. № 45/2019 г. по описа на
ВТОС, образувано по искова молба на кредитора „Банка ДСК“ – ЕАД, София, за отмяна на
решения, взети от кредиторите в проведеното
на 11.02.2019 г. събрание на кредиторите на „Ножарска фабрика – Терна 1923“ – АД (в несъстоя
телност), ЕИК 814190635, по т.д. № 30/2017 г. на
ВТОС. Заседанието ще се проведе в Окръжния
съд – Велико Търново, ул. Васил Левски № 16.
2083
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Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
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• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
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за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

